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উৎসর্গ 

: এমা । 

বড় অতকিত চলে গেছ । 
প্রথম যেদিন ওপার থেকে তোমার সাড়া এসেছিল, সে এক অপূর্বব 

অনুভূতি । 

চোখে তোমার মুখ আর দেখিনি সত্য, কিন্তু তোমার প্রত্যেকটি কথা, 

প্রতিদিনের অধিবেশনে তোমার নিজন্ব বাণী ও প্রকৃতি ভভ্রান্ত রূপে 
তামায় প্রকাশ করেছে । যেন পাশাপাশি »+সেই আমর! তোমার সঙ্গে 

থা কয়েছি। 

ইহ-পরলোকের মাঝে তুমি সেতু রচনা ক'রেছ। এখানের নিস্পৃহ 
শেহ ভালবাস! অক্ষুণ্ন রেখেছ, আর ওপারে দেবতার পায়ে স্থনিম্মল অর্থ্য 

হ'য়ে আছ। ন্ট 

তোমার যাত্রাপথে প্রতিদিন আরও অগ্রসর হয়ে চলেছ বুঝতে পারি। 

তবুজানি, কোনও একদিন সেখানে নিশ্চয় তোমার দেখা পাব। সেদিনের 

প্রতীক্ষায় আছি। 

আজ তোমারই হাতে “লোকান্তর” আদর ক'রে তুলে দিলাম। 

গ্রহণ কর মা1__ 





ভূমিক 
সংসার অনিত্য, মরণ অবশ্থন্ভাবী, একথা সকলেই জাঁনে। বুদ্ধিজীবী 

মানবই নয়, জৈব ধর্মী পশুপক্ষীও জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে মৃত্যুভয়ে ভীত হুইয়! 
থাকে । সগ্জাত শিশু, কি মানবক আর কি নিম্নতর জীব তাহারও 

আকন্মিক কোন শব্দ বাম্পর্শ প্রাপ্তে শিহরিয়া৷ উঠে। অবচেতন চিত্তের 

তলে তলে যে জন্সমুহূর্ত হইতে একটা নিদারুণ মৃত্যুভষ যুগ যুগ ধরিয়া সঞ্চিত 

রহিয়াছে ইহাও তাহার প্রমাণ। 

কিন্ত প্রত্যেক মানুষই কি মৃত্যুকে সমানভাবে ভয় করে? মৃত্যুর 

করাল কালে! ছায়৷ কিসকলের চিত্তকেই সমানভাবে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে ? 

তা থাকে না। মৃত্যুতেই মানুষের সর্বশেষ, মৃত্যুর রহস্যময় যবনিকার 

অন্তরালে নিরঙ্ধ অন্ধকার ব্যতীত আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই, 

ইহজীবনেই মানবের সকল ফাঁসন কামনা! আশ! আকাজ্কার পরিসমাপ্তি; 

__এইভাব মনে রাখিলে বস্ততঃ মৃত্যুর মত ভয়াবহ আর কিছুই থাকিতে 

পারে না। আমার অভি প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম যাহাদের হারাইয়াঁছি, 
মৃত্যুর নির্মম কঠিন হস্ত আমাদের বুক ছি'ড়িয়া যাহাদের তার বিরাট 
না করিয়াছে, অনন্তকালের মতই তাশ্াদদের সহিত সকল সম্বন্ধ 

ঠশেষে ফুরাইয়। গিয়াছে, এ কথ যঙ্দি সত্য হয় তবে তার চেয়ে অকরুণ 

নার কি হইতে পারে? 

তাই বুদ্ধিজ্গীবী মানুষ সমুদয় প্রারৃতিক শক্তির বিশ্লেষণের মতই মৃত্যু- 

তন্থুকেও প্রাণপণে বিশ্লেষণ করিয়াছিল । যাঁছা লোকিত অর্থাৎ দৃ্ হয় না 
লৌকিক প্রত্যক্ষের যাহা অবিষয়, সেই অবৃষ্ঠমান স্থানকেই পরলোক নামে 
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অভিহিত কর! হইয়! থাঁকে। মৃত্যুতেই জীবের পরিসমাপ্থি হয় ন| এ বিশ্বাস 

আবহমান কাল হইতে স্থুসভ্য ও অসভ্য মানুষের মধ্যে দৃঢ় হইয়। রহিয়াছে। 

ক্ধাচিত ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে ; কিন্তু সমগ্র মানবসমাজের তুলনায় 

“নান্তি”-বাদিগণের সংখ্যা মুষ্টিমেয় । স্থুল সুক্ম দেহ এবং আত্মার অস্তিত্ব 

সম্বন্ধে ভারতীয় খষিগণ বে ভাবে হগ্াতিসথক্রূপে বিশ্লেষণ করিয়! শিয়াছেন 

পাঁশ্চত্যের আস্তিক্য সম্পন্ন পণ্ডিতবর্গ এখনও অতদূরে অগ্রসর হইতে না 
পারিলেও তাদের মধ্যে অনেকেই জীবের মৃত্যুপরবর্তী হুক্মদেহে বর্তমানতা 

স্বীকার করিয়া থাকেন “[01195217 [0 01%9152৮ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে :-- 

412 51620128101 07 00210151170 1255 21575 1091165৬50 11) 

5012)6 185101017) 111 ৪. 1166 2151 0586) 10207 11 009 255617091 

11100162115 06 06 50011, ”। মৃত্যুর পরেই জীবের সম্পূর্ণ 

বিলয়প্রাপ্তি বে অধিকাংশেরহই অনভিমত তাহা ইহাতেই স্বীরত 

হইয়াছে । পরলোক সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা পরাধ়ণ পাশ্চাত্যের বহু মনীষী 

নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে দীর্ঘকাল হইতে এ আলোচনায় লিপ্ত আছেন। 

ভারতবর্ষীয় ত্রিকালজ্ঞ খষিগণ, বাদের যোগণৃষ্টির সম্মুথে ভূত ভবিষ্যৎ 
বর্তমান আপনাদের পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছিল, তাদের কাছে ইহ ও 

পরলোক একই বাটির দুই তলস্থ দুইটি কক্ষের মতই সুপরিচিত ছিল। 

অপরিদৃশ্তমান রাজ্যের রহস্য যবনিকা অনায়াসে উত্তোলন পূর্বক ত্ীার! 
বলিয়া উঠিয়াছিলেন+__“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমাদিত্য বর্ণং তমস: 
পরন্তাৎ।” 

__“ইউরেকা ! ইউরেকা !» “আমি পেয়েছি! আমি পেয়েছি!» 

জীবন এবং মৃত্যু তীদের জ্ঞানজ্যোতিসম্মার্জিত নেত্রের সম্মুখে নিজেদের 

সমস্ত বিভেদ বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহলোক পরলোক পরস্পর 

অবিচ্ছিন্ন জন্মবৃদ্ধি অপক্ষয়ের মতই মৃত্যুও যে জীবদেহের একট! অবশ্থন্তাবী 
পরিণাম মাত্র এই পরম রূহম্য ভেদ করিয়া তাহারা সেই সর্বাপেক্ষা 
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দাত্বনাজনক বার্তা শোকক্ষীঞ্ অবসাগগ্রস্ত মানবের জন্য আধ্যশান্ত্রের মধ্য দিয়! 

স্থপ্রচারিত করিয়াছিলেন । অপগত প্রিয়জন যে আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় 

নাই, ষোগাভ্যাসে চিত্তস্থির করিতে পারিলে, অথবা! যোগবলে বলীয়ান 
গুরুস্থানীয় কোন ব্যক্তির সহায়ত! লাভে এই স্থল দেহেই, তাহাদের ক্ষণিক 

দর্শনলাভ যে একান্ত অসাধ্য বা আকাশকুম্থম মাত্র নহে__এ সাস্তবনা 

প্রিরবিরহিতের পক্ষে বড় সামান্ত নয় ! পরলোকে সম্বন্ধে তাই তত্বজিজ্ঞাস্ 

হইতে হইলে প্রথমতঃ জগতের স্ষ্টিতত্ব হইতে আরম্ভ করিয়! দেহ এবং দেসী, 

জীব এবং ব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাজ্ম! এ সকল সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা 

করিবার প্রয়োজন আছে। কাধ্য থাকিলেই কারণের বর্তমাঁনতা 

অনিবাধ্য । 

আমার সবিশেষ ন্নেহ ও শ্রদ্ধাভাজন ভ্রাত প্রতিম শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ 

মিত্র তার প্রিয়তমা! কন্ত! রমার অকাল বিয়োগ শোকের নিদারুণ মস্ণ। 

হইতে মুক্তিলাভের আশায় একদিন এই মৃত্যুপুরীর সুনিবীঢ় ধূজাল ভেদ 
করিয়া বহুলায়াসে যে পরম সত্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে চরম 

রুহন্োন্েদে আত্মহার। হইয়া! তার বাম্প-রুদ্ধ ক আনন্দ গদ্ গদ্ স্বরে 

উচ্চারণ করিয়া উঠিয়াছিন্ব :--“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তমান্গিত্য বর্ণং তমসঃ 

পরস্তাৎ।” আজ আমাঙ্গের মত শত শত প্রিয়বিরহিত শোকার্তের শোক 

বিমোচন উদ্দেশ্টে তিনি তার সাঁধনালন্ধ তপঃফল আমাদেরই ভন্তে প্রদান 

করিতে উদ্যত হওয়ায় মামাদের ধন্তবাদ ভাজন হুইয়াছেন, তাহ! বলাই 

বাহুল্য মাত্র । 

আমার বিশ্বাস তার এই গবেবণাপূর্ণ সুচিন্তিত গ্রন্থপাঠে বহু অবিশ্বাসী 
বিশ্বাসী হইবে, বহু শোৌকোদিগ্ন চিত্ত শান্তিলাভ করিবে । প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্যের বহুতর মনীষীর রচনাবলী হইতে আরম্ত করিয়! আত্মান্থভৃতির 

বহুতর নিদর্শন আমরা এই একথানি গ্রন্থেই লাভ করিব। ইচ্ছা ও 

প্রকাস্তিকতা৷ থাকিলে তার প্রদর্শিত মার্গ অবলম্বনে ইষ্টসিদ্ধিও অসম্ভব নহে। 



[ ৪ ] 

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনা আমারই পরিবার সংঙগিষ্ট। 

এই গ্রন্থে উল্লিখিত। পরমন্নেহপাত্রী ছুহিতৃতুল্যা! কল্যাণী ইলার অলৌকিক 

শক্তি আমাদের প্রাণাধিক! রুণুর ( অরুণ! ) শোচণীয় অকালবিয়োগের যে 

শোকাগিতে শাস্তিবারি বর্ষণ করিয়াছে; শ্রীভগবানের নিকট তাহার 

সর্বঙ্গীন কুশল কামনা! আজ রুণুর স্বতির সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছে । 

গ্রন্থকারের একমাত্র জীবিত। কন্তা উধার মধ্যেও ক্রমশঃ এই দৈবশক্তির 

স্কুরণ দেখা যাইতেছে । হয়ত নিকট ভবিষ্ততেই আরও বদ্ধিত হইবে । 

অনন্তসাধারণ এই দৈবশক্তি ইছলৌকিক কোন উতৎকট সাধনালন্ধ 

যোগবিভূতি নহে । ইহা কি মানুষের জন্মজন্মান্তরে দিকে দৃঢ় অঙ্গুলি সন্কেত 

করিয়! গীতার এই মহাবাণী স্মরণ করাইয়। ন্নেয় না,__ 

“শুচীনাং শ্রীমতাং গেছে যোগত্রষ্টোৎভিজায়তে |” 

শ্রীমতী অনুরূপ! দেবী 



নিবেদন 

মৃত্যুর নির্মম নিয়োগে প্রিয়জন-বিযোগ-ব্যথায় প্রত্যেক সংলার 

বেদনাতুর। আমিও এ আঘাতে ব্যাকুল হয়ে শাস্তির সন্ধানে 

ফিরেছি । 

ভারতের প্রাচীন খধিরা লোকাস্তর সম্বন্ধে যেবাণী বহু সহম্্র বংসর 

পূর্বের প্রচার করেছেন, প্রতীচ্যে জ্ঞানীজনের কণ্ঠে আজ তারই প্রতিধ্বনি 

শোনা যায়। 

ইহলোকের ওপারে পরলোকে বিদবেহী-জনের অস্তিত্ব যে শাশ্বত সত্য, 

এ সম্বন্ধে মাত্র আগ্ত-বাঁক্যেই ভারতীয় শাস্ত্রের সম্বল নয়; প্রত্যক্ষ 

প্রমাণেরও দৃষ্টান্ত আছে । পাশ্চাত্য আজ বহু প্রমাণ সংগ্রহ ক”রে, বিশ্লেষণ 

করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংযোগে তার চিন্তাধারার সঙ্গে এ সকল 

সামঞ্জস্ত করবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ ক'রেছে। 

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের এই সম্বন্ধে মতবাদ সন্ধান ক'রতে চেষ্টা ক'রেছি। 

আর, যে পরম সত্য আমার অশ্রধৌত অন্তরে প্রতিভাত হ/য়েছে, 

সমবেদনাতুর জনের জন্য সেই সত্যান্ভূতিকে প্রকাশ ক*রতে যত্ববান 

হয়েছি। 

যদ্দি' আমার এ স্গভীর আন্তরিক উপলব্ধি বিয়োগ-কাতর জনের 

মনে সাস্বনার স্পর্শ মাত্র 1দতে পারে, বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপনে সহায়তা 

করে, তবেই এই একান্ত ক্রটিপূর্ণ অক্ষম আলোচনার সার্থকতা । 

স্বনামধন্ত। সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় শ্রযুক্তা অন্থরূপা দেবী এই গ্রন্থ রচনায় 

অকুপণ হন্তে যে সহায়তা করেছেনঃ আমার প্রথম রচন৷ গ্রকাঁশের এ 

তীরু প্রচেষ্টা তার কাছে চির-কৃতজ্ঞ। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত 



[৬] 

বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে এ বিষয়ে যে উৎসাহ ও সহায়ত লাভ 

করেছি, তার জন্ত আমি সতাই খণী। সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্বব 

সম্পাঙ্গক ( সম্প্রতি পরলো কগত ) থগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অবসরপ্রাপ্ত 

বিচারক রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ দত্ত এই উভয়ের কাছে গ্রন্থ প্রণয়নে 

সময়ে সময়ে যে উপদেশ পেয়েছি তা সকৃতজ্ঞ অন্তরে স্বীকার করি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শ্রীমৎ স্বামি বান্ুদেবানন্দ মহারাজ শাস্ত্রীয় উপাদান 

ংগ্রহ সম্বন্ধে একাধিক বিষয়ে সন্ধান দিয়ে, স্থপপ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রলাল 

মিত্র তার বিরাট শাস্্র-গ্রন্থাগারের কয়েকটি দুর্লভ গ্রন্থ ব্যবহারের 

অনুমতি দিয়ে ও পরলোকতত্ববিদ্ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হরিসাঁধন 
মুখোপাধ্যায় &. &. তার বহুলায়াসে সংগৃহীত গ্রন্থের মধ্যে তিন-চারখানি 

ব্যবহীরের স্থযৌগ দিয়ে আমায় কৃতার্থ করেছেন। স্সেহাম্পদ শ্রীমান 

অন্বজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (14. 7৮৮5.) এ বিষষে আন্তরিক আগ্রহ 

আমার আরন্ধ কর্মে বিশেষ উৎসাহিত করেছে। 

গ্রন্থের প্রথম হতে শেষ পরাস্ত রচনায় নানাভাবে সহায়তার জন্ 

আমার সহধন্মিণী প্রভাময়ী এবং ছুই কন্ঠ উষা ও ( বিদেহীরূপে ) রমাকে 

সন্নেহে স্মরণ করি। 

ধু ধং দু ক 

বিদেশী গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত অংশগুলিব সাধারণতঃ মন্মানবাদ দেওয়া 

হয়েছে । তবে মূলের অর্থ অবিরত রাথবাঁর সাধামত চেষ্টা 

করেছি । 

অল্প কয়েক স্থানে মুদ্রাঙ্কণ-প্রমাদ হ*য়েছে ; তার জন্য আমি আন্তরিক 

দুঃখিত | 

(৬১ | উ্রীপ্চল্লেত্ুম্নাঞ্থ মিত্র 
১৩৫১ 
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লোবানত 
ওহ অহস্প 

প্রথম খণ্ড - মৃত্যু 
৩ওনহখহ্ম ভঞ্াম্স 

অমন্ন মান 

জীবন আর মৃত্যু, দিন আর রাত্রি, নিত্য-সংযুক্ত। একের পর অগ্তের 

প্রকাশ অবিচ্ছেদ্য । 
রান্জির পর প্রভাত । মৃত্যুর পর কি আছে, তা লোক-চক্ষুর অতীত। 

যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষ এই রহস্য উদবাটনের প্রচেষ্টা করে এসেছে। 

সর্বকালে ও সর্বদেশে যোগী, তত্বদর্শী, কবি, দার্শনিক-_সকলেই এ প্রশ্নের 
সদুত্তর অদ্বেষণ করেছেন। : 

বহুকাল অতীত হ'ল মানব সন্ধান পেয়েছে__সে মরণ-বিজয়ী | মৃত্যু 

স্থল যবনিকার অন্তরালে এক বিচিত্রতর, অপূর্বতর দ্বিতীয় লোক আছে। 

পাধিব জীবনের পরিশেষে সেখানেই আমরা প্রয়াণ করি, এবং স্ত্রথে বা 



লোকাস্তর 

দুঃখে, অথবা সুখ-দুঃখের দ্বৈত মিলনে; জ্ঞান-চৈতত্তের মধ্যেও প্রতিঠিত 
থেকে সেখানে কিছুকাল নিবসতি করি ; এবং তারপর আবার নব-দেছে 

এই পৃথিবীতেই প্রত্যাবৃত্ত হই। দেহাস্তে আমাদের অস্তিত্বের বিলে'প 

হয় ন!। | 

মনে সংশয় জাগে! সত্যই কিসে দীপশিখ! চিরনির্ববাপিত হয় ? 

অথবা! আধার পরিবন্তিত হলেও সেই অনির্বাণ অগ্রিশখা অগ্রিহোত্রীর 

অগ্নির মতই চির-বর্তমান থাকে? যে সংশয় একদিন বালক নচিকেতা! 

স্বয়ং যমরাজকে নিবেদন করে প্রশ্ন তুলেছিলেন,১ আজও মর্ত্য-মানবের মনে 

সেই চির-সংশয় সমভাবে জাগরূক। মৃত্যু এসে দ্বারে যখন নৃশংসভাবে 

করাঘাত করে, প্রাণাধিক প্রিয়জন যখন সে অলত্য্য নির্দয় আহ্বানে সর্বব 

কর্ম পরিত্যাগ ক'রে কোন্ এক অজানার উদ্দেশে যাত্র! করেন,ঘর সংসার 

শূন্যময় হয়ে যায়, অন্তরে জেগে ওঠে শুধু হাহাকার ও হতাশার আর্তনাদ ! 

তখন শ্বতঃই সংখষে ভরে ওঠে মন। ধীকে অন্তিম বিদায় দিয়েছি 

তার একটি ক্ষীণ ছাঁয়াও পলকের জন্য আর চোঁখে পড়ে না, সে প্রিয় 

কণ্ঠের এতটুকু মুছু গুঞ্জন আমান্দের কাঁণে আঁর প্রবেশ করে না, তার 
নিশ্বাসের চকিত ম্পর্শও অনুভব মাত্র করতে পাই না, মনে হয়-কিছু 

নাই, কিছু নাই; ইহজীবনের সঙ্গে সঙ্গে সবই শেষ। যিনি সেই 

অপরিজ্ঞাত পথে যাত্রা করেছেন তাঁর অস্তিত্ব বুঝি এই বিশ্বস্থষ্টির সীমারেখা 

অতিক্রম ক'রে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে নিঃশেষ ফুরিয়ে গেছে । 

এই সংশয়কেই ভিত্তি ক'রে খষি চার্ধাক অতীতে একদিন বিদ্রোহ 

ঘোষণ করে প্রচার করেছিলেন,__“চিতাগ্নিতে এ (ূ্হ ভল্মীভূত হবার 

পরু কেহ আর প্রত্যাবর্তন করে না।৮ ২ সে বাণী কিন্তু বহুজনে শ্রদ্ধাভরে 

১০. কঠ, উপ--১১২* 

২. ভন্মীভূতন্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কুতঃ। চার্ববাক দর্শন-_-৫ 



অমর মানব 

গ্রহণ করেনি, অথবা গ্রহণ করতে পারে নি। কারণ মানুষ এমন করে 
তার নেহাম্পদ্ প্রেমাম্পদকে চিরভবিষ্ততের জন্য হারাতে চায় ন1। 

পরবর্তীকালে জড়বাদী (17770519115) সেই কথারই পুনকক্তি করে 
বলেছেন্২_-“মৃত্যুর ওপারে আর কিছু নাই। যখন দেহত্যাগের পর 

পঞ্চভৃত পঞ্চভৃতে মিশে যায়, আত্মীয়জনের আর কোন সাড়াশবটুকুও 

পাই না, তাদের কোনও অন্তভূতিই আর আমদের মনকে স্পর্শ করে না» 

তখন সম্পূর্ণ বিলোপ ভিন্ন আর কিছুই ত সম্ভব নয়।” 

পরলোক হ'তে কিন্তু বিদেহীর সাঁড়া চিরদিনই মানবের দ্বারে এসে 

পৌছেচে। সর্বকালে সকল দেশেই নাঁনারপে আমাদের পূর্বগামী 

প্রিয়জন তার অস্তিত্বের সংবাদ ওপার হ'তে এপারে বহন করে এনেছেন. 

কখনো বা সক্মদেহে প্রকটিত হ*য়ে দর্শনও দিয়েছেন । সে সংবাদ, অথবা 

কচ্িদৃষ্ট সেই ছায়ামুর্তিকে সন্দিগ্ধ ব্যক্তি মনের ভ্রম বলেই ধারণ! করে 
নিয়েছে, অথবা কুসংস্কার বলে 'অবেলা করে এসেছে। যন্ত্রযুগে মানুষ 

যতই নাস্তিক হয়েছে ততই উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছে» _পস্থুম্পষ্ট, অকাট্য 

প্রমাণ ভিন্ন পরলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করবার কোন কারণই নেই ।” 

সহম্ত্র বিদ্ব অপসারণ"ক্ষ'রে সত্য একদিন অপরাজিত রূপে আত্মপ্রকাশ 

করে ; এই হ'ল সত্যের খ্বাভাবিক ধর্ম। প্রাচোর কথা ছেড়ে দিলেও, 

এখনো! শতাব্দী অতীত হম নি জড়-বিজ্ঞানগর্ক-দৃপ্ত পাশ্চাত্যের অবিশ্বাসী 

চিত্তে পরলোকের দ্বার উদঘ!টনের প্রবল কৌতুঙল জাগ্রত হয়েছিল । 

ইউরোঁপ-মামেরিকার স্বধীবৃন্দের আগ্রহী অস্ধরের একাগ্রহায় অপ্রতাশিত 

বিদেহী-মানদের স্বন্তিত্রজ্ঞাপক সংবাদ বারে বারেই এসে -পীছাতে 

লাগলো । বহু আলোচনা ও গবেষণা হল এই পরলোকতত্ব নিযে । প্রবীণ 

দেশমান্ত পণ্ডিত-মগ্ুপীর মধ্যে কেহ তখন বল্লেন-ণ্পঞ্চেন্ট্রিয়ের 

অগোঁচরে, আমাদের স্ুল অনুভূতিব সীমার অতীত আর একটি জগৎ. 

৩ 
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আছে, এ কথ! স্থনিশ্চিত।” ১ কেহ সাহস ভরে আরও কিছু দূর 

অগ্রসর হ'য়ে এসে বললেন,__“আজ সংশয়ীকে বুঝিয়ে দেবার দ্দিন এসেছে 

যে বিব্রেহী-মানবের ছায়ামূত্তি সত্যই এ পৃথিবীতে আবিভূর্তি হয়। বিশ্ব 
ব্রচনার মধ্যে তারও যে একট নির্দিষ্ট স্থান আছে, এ কথা তস্বীকার 

করবার কিছুমাত্র উপাঁয় নাই | দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে তার দিকে চাও, 
তাকে পরীক্ষা কর, তার সংজ্ঞা নির্ণয় কর ।৮ ২ 

তখন পৃথিবীর ওই ভাগে একটা অপূর্ব যোগাযোগ হয়েছিল । মরণের 

পরেও জীবের অস্তিত্ব সত্য, ন৷ কল্পনা-কুশলী মানব-চিত্তের কল্পনা মাত্র, এই 

প্রশ্নের সমাধানে সপ্তরথীর মত শ্রেষ্ঠ বিগ্যাবিৎ ও বৈজ্ঞানিকরাত দেশে দেশে 

আত্মনিয়োগ করলেন। তথ্যান্থসন্ধীন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়ে নানাভাবে 

আলোচনা, গবেষণ! হবার পর প্রতীচ্যে বহু পণ্ডিত অনন্য উপায় হয়েই যেন 

শেষে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, যে মৃত্যুর পরেও মানবের অস্তিত্ব (নু 
স্প্প্প সপ» লাস সপ পাস জপ সা ক সপ আপপীপপাশাান শী শিপশ পিপি ৮ পেত পাকা 
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অমর মানব 

দেহে ) বর্তমান থাকে, আর এমন কি? অবস্থাবিশেষে পাঁথিব মানবের সঙ্গে 

বিদেহী মানবের ভাবের আদান-প্রদান, কথোপকথন পধ্যন্ত সম্ভব।১ 

প্রকাশ্ঠ বাক্যালাঁপের নানান্ধপ পন্থাও ক্রমে আবিষ্কৃত হয়ে উঠলো|। 

এই সব পরলোক নিবাসীর! উপযুক্ত পাত্র পেলে নিজেদের অস্তিত্ব 

প্রকাশ করে থাকেন। তাঁদের পরিত্যন্ত এই পৃথিবীতে তারা এসে 

উপস্থিত হয়েছেন সেই অজ্ঞাতলোকের বার্তা নিয়ে) চৈতন্তময় সত্বার প্রমাণ 

নিয়ে__সংশয়াচ্ছন্ন ব্যক্তির সমক্ষে নিঃসংশয়িত ভাবে প্রচার করেছেন ষে 

মৃত্যু এসে জড়দেহকে বিনাঁশ করলেও, জড়দেহবাসী যে সত্যকাঁর জীব,-- 

তকে আম্মা বা জীব বলি, ম্পিরিট বা অপর যে কোনও অভিধানেই 

অভিহিত করি না কেন, মরণ তাকে স্পর্শও করতে পারে না। 

জগত্বরেণ্য এক প্রবীণ বৈজ্ঞানিক পরলোঁকবাসীর বাণী সংগ্রহ করে 

বলছেন, -“তীারা বলেন, সেই লোকে উত্তীর্ণ হবার পরও জড়দেহ-বিমুক্ত 

মানবের চিত্তে মর্ভা-মাতার স্মৃতি অঞ্ষুপ্রই থাকে, ধী-শক্তির বিলোপ হয় নাঃ 

আপনার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের বা ব্যক্তিত্বের অবসান হয় না, প্রিয়জনের 

প্রতি গ্রীতির বন্ধন যথাপূর্ব অটুটই থাকে; স্নেহ, করুণায় প্রেমে 

আমাদের সহায়তা করবার জন্ত মে লোকেও তারা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। 

“এই সব বিদেহী মানবের কাছে আরও জানা যায় যে চর্মচক্ষুর অতীত 

সেই দেশে সাধু ও অসাধু» স্বজন ও কু-জন একই স্থানে অথবা একই 

অবস্থায় বলতি করেন না । বিভিন্ন রুচি প্রকৃতি ও ভাবধারা পৃথিবীর মত 

সেই লোঁকেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে পৃথক্ পৃথক পথে আকর্ষণ করে নিয়ে 
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লোকাস্তর 

যায়। পাঠ, সঙ্গীত, চিত্রকলা,_বার যাতে অন্গরাগ_-তারই সাধনায় 

তিনি সেথানে নিমগ্ন থাকেন। শাস্তিতে ও আনন্দে তারা বিভোর । 

সেখান হতেও তারা এ পৃথিবীর কত মহুৎ কর্মের সহায়ক, বনু শ্রেষ্ঠ 
চিন্তার প্রবর্তক। | 

“এ বার্তাও তাদের কাছে শোনা যায় যে পরলোকেও শ্রেষ্ঠ হতে 

শ্রে্ঠতর বাসভূমি আছে, আর অগ্রগতির পথ সব বিদ্বেহীর জন্তই উনুক্ত। 
ক্রমোন্নত যাত্রাপথে ক্রমশ: এমন একদিন এসে উপস্থিত হবে, যেদিন এ 

পৃথিবীর আহ্বান ধ্বনি, প্রিয়জনের স্নেহ আকর্ষণ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে 

সেই উচ্চতর লৌকে আর তাদের স্পর্শ করতেও পারবে না। তবুও, 
যত দূরে বা যত উচ্চে তাদের গতি হোক্ না কেন, কোনও মঙ্গল উদ্দেস্টে 

সর্বকালেই তীদের পৃথিবীতে অবরোহণ সম্ভবপর |” 

সুদুর অতীতে ভারতবর্ষ উচ্চক্ঠেই এই মহীবাণী একদিন প্রচার 
করেছিল :-_ 

“দেহী নিত্যং অবধ্যোহ্য়ং দেহে সর্বশ্য ভারত ।” 

-_ এই দেহের যিনি অধীশ্বর তিনি সনাতন, তিনি মরণাতীত। প্রাচীন 

চীন, মিসর ও গ্রীসেও অনুরূপ ভাবধারা বর্তমান'ছিল। মৃত্যুর ওপারেও 

মানবের শুধু অস্তিত্বই নয়, তার ব্যক্তিগত সত্বার বিলোপ হয় না, এই 

কথ! ভারতে বহু পুরাতন । 

দৈনন্দিন জীবনেও ভারতীয় হিন্দু পরলোকে পূর্ববগামীদের অমর 
অস্তিত্ব চিরদিন সর্ববাস্তঃকরণে স্বীকার করে এসেছেন। কি অতীতে, কি 

বর্তমানে হিন্দু তপণকালে পরলোকগত পিতৃগণকে সগ্বোধন করে তাদের 

উদ্দেশে অঞ্জলিবদ্ধ গঙ্গাবারি নিবেদন করেন, গলবস্ত্র হয়ে বলেন,_ 

“তপ্যতাং তৃপ্যতাং» (তোমাদের তৃপ্তি হোক, তৃপ্তি হোক্)। গৃছে 

পুত্র জন্ম হতে বিবাহাদি উৎসবে পরলোকবাসী পিতৃপুরুষগণকে 
৬ 



অমর মানব 

আত্যদদয়িক শ্রান্ধে আবাহন . ক'রে হিন্দু পৃ্জ! নিবেদন করেন, নতুবা সে 

উৎসব সম্পূর্ণ হয় না। বৎসরের পর বৎসর হিন্দু নির্দিষ্ট দিনে শ্রদ্ধা 

পূর্ণ চিন্তে পূর্ববপুরুষগণের উদ্দেশ্টে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ক'রে ভগবচ্চরণে 

প্রার্থন্। করেন,__“ইহাদের পরমা গতি ও অক্ষয় স্বর্গলাভ হোক্।” শ্রাদ্ধ 
মন্ত্রে সেই অমর অংশ ন্মরণ করলে এ অনুষ্ঠানের প্রকৃত মহিমা প্রত্যেক 

ব্যক্তির হৃদয়ঙগম হবেঃ 

“গু মধুবাতাখতায়তে মধু ক্ষরস্তি সিন্ধব: 
মাধবী ৭ঁ সম্তোষধী ॥ "*মধু গ্োৌরস্ত ন: পিতা ॥” 

_ন্বর্গতজনের চত্ুন্দিক্ মধুময় হয়ে যাক্, এ এক মোহ্-হীন উদ্দার নিষ্ধাম 
কামনা । মণে, জ্ঞানে, কর্মে হিন্দু অতি প্রাচীনকাল হ'তে শুধু আত্মার 

অমরত্বেই নয়, গ্নেহ-তাগের পর বিদেহীর চৈতন্তময় অস্তিত্ব সম্বন্ধে 

নিঃসন্দিপ্ধ ছিলেন, এই শ্রাদ্ধ মন্ত্রাবলীই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। 
ঈ সী সঃ 

যদ্দি সত্যই অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি যে ইহলোকের পর লোকান্তরের 

অস্তিত্ব সত্য, যদি বিশ্বান করি যে আমাদের পূর্বগামী প্রিরজনের 

চৈতন্তময় সত্ব সেই লোফ্কে বর্তমান আছে, বদ্দি সেই লোকেরই উদ্দেশে 

আমরাও প্রতিদিন সংযত চিত্তে অগ্রসর হবার জন্ত সচেষ্ট থাকি, তৰে 

আমাদের পাখিব জীবনের যাত্রাপথ স্থুনিয়ন্ত্রিত হয়, মৃত্যুভয় তিরোহিত 

হয়ে বায় আর ইহলোকের যত কিছু ছুঃখ-সন্তাপঃ এমন কি ছূর্ব্বিসহন 

মৃত্যুশোকও সহনীয় হয়ে আসে। বেদনাতুর দুর্বহ জীবন আশার 
আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । অন্তরে-বাহিরে বৈরাগ্যের শাস্তিসলিল 

অভিসিঞ্চিত হয় । 



ভ্ি্ভীষ্ম জহঙ্খ্যাম্স 

জীবাত্া 

বিশ্বস্থপ্টির মূলে আছেন এক অদ্ধিতীয় মহাশক্তি। নানাজন তাকে 

নানা রূপ এবং নাম দিয়ে আখ্যাধিত করেছেন,। কেউ বলে তাকে বর্গ, 

কেউ মহেশ্বরঃ কেউ বলে গড. বা! খোঁদা, আবার কেউ শুধু ত্রিগুণাত্মিকা 
প্রকৃতি বলেই তাঁকে নির্দেশ করে । যে-কোঁনও নাম তার জন্ত নির্বাচন 

করি না কেন, তারই প্রবর্তিত চক্রে, তাঁরই ইচ্ছায় এই বিশ্ব্রহ্গাণ্ডের 
উৎপত্তি, স্থিতি ও চরম গতি, এই এক বিষয়ে সকলেই একমত । 

ভারতের প্রাচীন খষির1! বলেছেন :-__সেই ব্রহ্ম হতেই সকল প্রাণী 

উৎপন্ন হয়, তাহাতেই জীবন ধারণ করে এবং অন্তরে তাহাতেই প্রবিষ্ট হয়ে 

থাকে ।১ তিনি প্রাণময়, চৈতন্যময় অনন্ত শক্তির আধার । উপনিষ্ধে 

আছে ;-_ তারই প্রভাবে অগ্নি গ্রজ্ঘলিত হয়, তারই প্রতাপে সুর্য উত্তাপ 

দেয়, তাঁরই ভয়ে মেঘ বারি বর্ষণ করে, বায়ু বহমান হয় এবং মৃত্যুও 
সঞ্চরণ করে ফেরে ।২ 

তার সীমাহীন সৃষ্টির তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী একটি অতি 

অল্প পরিসর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্থান মাত্র। আকাশে কত অগণ্য নক্ষত্র 

আছে যাঁর আয়তন পৃথিবীর বু শত গুণ বেণী । তথাপি, মত্ত্য মানব 

১* যতো! ব৷ ইমানি ভূতানি জায়স্তে যেন জাতানি জীবস্তি ; ষং প্রযস্তি অভিসংবিশস্তি । 

'“তদ্ ব্রন্গেতি ।--তৈত্তি, উপ,.-_-৩।১ 

** ভয়াদস্ত অশ্রিম্তপতি, তযাস্তপতি সুর্য্যঃ 

ভয়াি্র্চ বাষুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। কঠ, উপ,-_-৬।১1৩ 



জীবাত্মা 

আমরা, আমাদের এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্পকিত ক্ষুদ্র জগৎ নিয়েই 

আলোচনা করব+যেহেতু আমাদের জ্ঞানের পরিধি এর বাহিরে 

নিতাসই অল্প । 
স্থষ্টিকর্তীর রচন! এ পৃথিবীতে দুইটি পৃথক মৃত্তি পরিগ্রহ করেছে__ 

স্থাবর আর জঙ্গম ।১ 

স্থাবর প্রাণহীন । নদী, পর্ধত, মেঘ সবই স্থাবর | 

জঙ্গম ( অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণী) বিধাতার রুপায় প্রাণবন্ত । উদ্ঘিচ্- 

রাজ্যে ক্ষুদ্র তণ থেকে বিশাল মহীরুহ পর্যন্ত এই প্রাণ-স্পন্দনে তরঙ্গায়িত । 

একটি ক্ষুদ্র শিশুর যেমন, বক্ষ-পত্র-শাখার চাঞ্চলোও তেমনি একটা! 

প্রাণময় পুলক-স্পন্মন বর্ধমান আছে । বৃক্ষের নাই শুধু দেদীপ্যমান চেতনা । 

জীব বা প্রাণীকে স্বষ্টিকর্তা শুধু যে প্রাণ দিয়েছেন, তা” নয়। প্রাণ 
ব্যতিরেকে জীব তাঁর কাছে আরও মহত্তর দান লাঁভ করেছে,__সে দান 

তাঁর অমর “আত্মা* । সর্ধবজীবই আত্মার সাময়িক আধার স্থল । 

নিয়স্তচরর জীব মধ্যেও আত্ম! অবচেতন রূপে বর্তমান আছেন। 

এ পৃথিবীতে প্রাণীরাঙ্জের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি-__-মানব । বিশ্ব বিধাতার 

কুপাঁয় মানবই একমন্র পাথিব জীব বার বোঁধ করবার শক্তি আছে যে, 

সে, আর তার দেহ, একই বস্ত নয়। সেন্বয়ং দেহাতিরিক্ত একটা 

বিশিষ্ট সত্তা, পরব্রদ্মেরই এক ক্ষুদ্রতম অন্কুকণ! | জীবের মধ্যে মান্ষই 

ধারণ করতে পারে, যে জড়দেহ তার অনিত্য বটে, তথাপি সে 

অমৃতময় আত্মারই অধিষ্ঠান ক্ষেত্রত্বে নিছে অজর, অমর ।২ *অমৃতস্ত 

পুত্রাঃ 1” 

১, 170128019 ৪00 0178010. 

২* মর্তং বা ইদং শরীরং আত্ং মৃত্যুন। ৰ 
তদন্ত অশরীরপ্ঠাত্মানে। হধিষ্ঠানম্। ছা উপ---৮১২।১ 

শপ ০০ ভর পপ সস “পার 



লোকাস্তর 

“আত্ম! কি 1”-_এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলছেন, __যে স্বপ্রকাশ, 
অন্তর্জ্যোতি, জ্ঞানময় পুরুষ প্রাণী সকলের মধ্যে বিরাজিত আছেন 

তিনিই আত্মা ।১ আত্মা প্রাণেরও প্রাণ, হৃদয়ের জ্যোতি । পরমাত্মার 

বিস্ফুলিঙ্গ এই জীবাত্মা ? জীবের সর্বব অন্নভূতি, সকল বোধ, সকল জ্ঞান 
আত্মারই অস্তিত্বের মূর্ত প্রকাশ। আত্মাই দর্শন করেন, স্পশ করেন, 

ভ্রাণ লন, আম্বাদন করেন, মনন করেন, জ্ঞানে কার্য করেন-এই হ'ল 

তার পরিচয়।২ তিনি হলেন রথী, আর আমাদের দেহ তার রথ।৩ 

সকল জ্ঞান বিজ্ঞান ধার, সুখ ছুঃখের অনুভূতি যাঁর, প্রেম, স্নেহ, ভক্তি, 

শ্রদ্ধার যিনি প্রঙ্নাতা, ধাকে নিবেদন করেছি--পিতা, পুত্রঃ পত্রী, বন্ধু, 

যে কেউ তিনি হ'ন না কেন, তিনি এই জড়-দেহ নয়ঃ__দেহের অন্তর- 

বিহারী দেবতা,__-“আজ্মা”। দেছেন্দ্িয়ের যোগে যতদিন তিনি এ সংসারে 
বিষয়ান্ুভৃতি করেন ততদ্দিন তিনি “জীবা আমা” | 

এই আত্ম! সনাতন। তার জন্ম নাই, জর! নাই, মৃত্যু নাই। জীব 

যথন পৃথিবীতে জন্মলাভ করে, আত্ম। তখন সুক্ষ শরীর সংবোগে এই স্থুল 

শরীরে যুক্ত হন, আর মরণ সময়ে তিনি এই দেহকে সুক্ষ ও কারণ দেহ 

ংযোগে পরিত্যাগ করেন।* নান। রূপ ধরে--অন্তিনেতা যেমন রঙ্গমঞ্চ 

বারেবারেই প্রবিষ্ট হ'য়ে অভিনয় করে যাঁয়,_-বহুবাঁর তেমনি করেই তিনি 

এ পৃথিবীতে আগমন ও নির্গমন করেছেন, বহুবার উর্ধলোকে প্রয়াণ 
সাপ পপ পা পপ আপ শিপ ও পপ পপ পপ 

১, কতমং আত্মেতি-_-যোহয়ং বিজ্ঞানময়: প্রাণে 

হৃগ্যন্তজেযাতি পুরুষঃ। বৃহ. উপ, _৪81৩।৭ 

২. এব হি স্রষ্টা, অক্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা, রনরিতা, মন্ত।, কর্তী॥ বিজানাত্মা পুরুষঃ | 

প্রশ্ন, উপ,--81১* 

৩. আত্মানং রথিনং বিদ্ধি, শরীরং রথমেব তু ।--কঠ* উপ-_-৩।৩ 

৪. বৃহ, উপ*--৪1৩।৮ 

১, 



জীবাত্ম! 

করেছেনঃ আবার সেখান হতে পুনরাবন্তিত হ'তে বাধ্য হয়েছেন। তার 

মুত্যু নাই, তাই এ পাখিব দেহ ষখন তিনি ছিন্ন কস্থার মত পরিত্যাগ করে 
চলে যান, তখনও লোকান্তরে আমর তার অন্তিত্বের, তার অনুভূতির, 

তার, শ্নেহ করুণারও নিদর্শন লাভ করি । যেহেতু এই জড়দেহ মানুষের 

মাত্র অন্লময় কোষ, তার মনোময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই 

কোষ চতুষ্টয়ের গল-দেহ নাশের সঙ্গে ত” বিনাশ ঘটে না। আত্মা 

এতদতিরিক্ত কারণশরীরাশ্রয়ী--পনৈবায়মানন্দময়ং পরাত্মা |” 

মানব বে দেহাতিরিক্ত একট৷ মহা সন্বা_কেবল রক্ত, মাংস, মেদ, 

অস্থির বোঝ মাত্রই নয়, মানব যে আত্মার আশ্রয়স্থল মাত্র, পাথিব জীবন 

যে অমর আত্মার স্থুলভাবে সাময়িক বিকাশ, এ সত্য বু সহম্্র বৎসর 

পূর্বেবে ভারতে প্রচারিত হয়েছিল। বিগত কয়েক শতার্দী পাশ্চাত্য 
জড়-বিজ্ঞান এই মহৎ সত্যের প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করে এসেছিল । 
আজ সেই বিজ্ঞানবিংদের মধ্যেই কেহ কেহ মুক্তকঠে নিজেদের পরাজয় 
ক্বীকার করতে পশ্চাদপদ হন নি। 

বিশিষ্ট এক বৈজ্ঞানিক জীবনব্যাপি সাঁধনালন্ধ জ্ঞান নিয়ে মুক্তকণ্ঠে 

বলেছেন,_“্মানবেরমধ্যে নিঃসন্দেহ তিনটি উপাদান আছে-_মননশীল 

আত্মাঃ হুস্ম শরীর, আর এই জড়দেহ | -.পাখিৰ এ দেহ হল জাবাজ্মার 

সাময়িক বিকাশ মাত্র ।৮১ 

পণ্ডিতাগ্রগণ্য আর এক বৈজ্ঞানিক দ্বিধাশুন্য হফে আপনার মতবাদ 

প্রকাশ রুরে বলেছেন, _-“জীবাত্মাই (5171) সর্দ্ব জীবের সারবস্তঃ আর 

শালি এ শা ও শ পি ০ ০ শত ০ সপ পি "৮ পরপর সপ 

১..1000915 815 10001918517 £1)799 9191010%8 10 & 1)010)81) 09106 7 61068 
(01010175 500], 006 8010 0000019 ৪00 6208 [0778198] ০৫১ ...)৪71)15 111৩ 

18 00৮ 9 101)989 40 196 1160 ০06 6109 8121746- 

£1271710৮20/--109810 850 105 11158667195 -- ৬০1. 411. 0. 586, 888. 
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লোকাস্তর 

জড়-দেহ তার যন্ত্র; এই যন্ত্রের সহায়তায় এক জীব অপর জীবের এবং 

পাখিব বস্তর সংস্পর্শ লাভ করে মাত্র ।”১ 

[ এখানে বলা বাহুল্য জীবাত্মা ও হুক্মদেছের পৃথক তত্ব প্রাচোর মত 

পাশ্চাত্যে এখনও সম্পূর্ণরূপে বিকাশ পাঁয় নি। তাঁদের “স্পিরিট” বলতে 
যা বুঝায় তা সাধারণতঃ সুক্মদেহ মাত্র । 1 

বিজ্ঞান রাজ্যের অপর এক মুকুটমণি জীবন-সন্ধ্যায় পরম বিস্ময়ে 

বলছেন,_-“কি ভাবে আমরা ( অর্থাৎ জীব বা মানব ) এই পাখি দেহটার 

মধ্যে প্রবেশ লাভ করলাম তাঁই আশ্চর্য্য ।...আমি বলি যে অধ্যাত্ম বা সুক্ষ 

জগতই হ'ল সার, আর আমাদের পাখিব জীবন একটা ক্ষণস্থায়ী তরঙ্গ 

ভিন্ন আর কিছুই নয়।”২ 

বিজ্ঞানবিৎ এখন সেই প্রাচীন বাণীরই পুনরুক্তি করছেন-_মাঁনব এই: 

জড়-দেহ মাত্র নয়,_-পরমাত্মার অবস্থিতি-গৌরবে গৌরবাদ্িত এক 
মহা সত্বা। দেহ হ'লত্ার যন্ত্র। যিনি যন্ত্রারূড তিনি সেই অবাঙমাঁনস- 

গোচর স্থক্মাতিস্ক্ম পদার্থ ধাঁকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উপনিষদের খষি 

পর্যন্ত বিদ্ময়ে হতবাক হয়েছেন। আবার প্রাচীন ভারতের 

যৌগবলে বলীয়ান খষি যোগী তার সাধনালন্ধ জ্ঞারনেত্র দিয়ে অনুভূতি 

১. 8191181885০ 998908) 091৮ ০৫ &11 590818159 10910£9, জ্/1)98 
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জীবাত্ম৷ 

লাভ ক'রে, সেই প্রলন্ধ বিজ্ঞান জিজ্ঞান্থুর উদ্দেশে প্রেরণ করে 

বলছেনঃ-- 

অন্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষে মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। 

ঈশানো ভূতভবস্ত ন ততো বিজুগুগ্দতে । 
এত দ্বৈতৎ ॥১ 

১০ (সা পর ৯ 
সস 

১, অনুষঠ মাত্র পুকষের দ্বারা নিখিল পরিপূর্ণ আছে, ইনি এই রি মধ্যস্থলে 

অধিষ্ঠান কয়েন, ইনি ভূত, ভবিষ্তৎ ও বর্তমানের নিয়ন্তা। ডাকে বিদদিত হলে, লোক 

আপনাকে রক্ষার জন্ত আকুল হয় না। ইনিই সেই আত্ম! । কঠ' উপ*--২1১/১২ 
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জ্তত্ডীষ্স ম্যাম 

(দহ্ত্যাগ 
সকল যন্ত্রেরই কালক্রমে ক্ষয় হয়। জীবের__মানবের-_-এই দেহ- 

যন্ত্রেরও ক্ষয় তাই অনিবা্য । 

ক্ষয়ের অবশ্যন্তাবী ফল বিকার । জর! এসে, অথবা! কঠিন ব্যাধি 
এসে, জীবমাত্রেরই জড়দেহকে একদ্দিন না একদিন অধিকার করে নেয়। 

সর্ববেত্দ্রিয়ের কর্্মকুশলতা ক্রমেই নিঃশেষিত হয়ে আসে । মনন-ক্রিয়াও 

আর ন্বচ্ছবন্দগতিতে প্রবাহিত হতে পায় না। দেহ, মন, উভয়ই অবশ, 

বিকল ও পরিশ্রান্ত। 

যখন পাথিব নশ্বর দেহ এই ভাবে দুর্দশা গ্রস্ত হ,য়ে পড়ে, তখন সে 

দেহেব সার্থকতা আর কিছুমাত্র থাকে না। এমনি সময় দয়াময় মৃত্যু এসে 

দেহের বন্ধন-বজ্ছু ছেদন ক'রে দেন। জীবাম্ম! তখন সেই অশক্ত, ক্িষ্ট 

দেহবাস পরিত্যাগ ক'রে আর এক লোকে প্রয়াণ করেন ।১ 

অনন্তকাল ধরে মানবের একই জড়-দেহে বাস অচিস্ত্যনীয়। মৃত্যুহীন 

জীবন যদি সম্ভবপর হত, সে হত মানুষের পক্ষে এক নিদারুণ বিড়ম্বনা । 

চক্ষের দৃষ্টি যখন স্তিমিত হয়ে বাঁ, সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি ক্ষীণ, সর্ববাঙ্গ শিথিল, 
ধারণ ও চিন্তাও যখন অশক্ত মস্তিষ্কের পীড়াদাযক, তখন গুরুকেশ লোল- 
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দেহত্যাাগ 

চর্ম মানব পরিণত হ'য়ে যায় জীবন্ত এক শবরূপে। তাই মৃত্যু সেই 
সম্ভাবনার হুচনায় মুক্তির বাঁণী বহন করে পরম-মিত্ররূপেই শিয়রে আবিভূ তি 
হন। তাই গীতায় ভগবান্ বলছেন,_ 

বাসাংসি জীর্ণানি যণ! বিভায় 

নবানি গৃহাতি নরোহুপরাণি। 

তথা শরীরাঁণি বিহায় জীর্ণা- 

হ্ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ 

সত্য বটে, মরণ বহুস্থলে অপ্রত্যাশিতরূপে আবিভূতি হ'য়ে কত 
উদ্দীয়মান তরুণ জীবনকেও পৃথিবীর কোল হতে অকালে নিম্ম্ম তস্তে 

অপহ্থত ক'রে নিয়ে যায়। আমরা বর্তমান জীবনের বাহিরের কোন 

সংবাদ জানি ন! বলেই, আমার প্রিয়তমকে চির-ভবিষ্যতের জন্ত হারিয়ে 

ফেলেছি এই ধারণ! ক”রেই, এরূপ ঘটনায় মন্্ান্তিক আহত হয়ে অহো- 

রাত্র হাহাকার করে থাকি । কিন্ত যদি লোক লোকান্তরকে আমাদের 

বাস পরিবর্তনের নূতন পরিবেশ মাত্র, অথবা জন্ম জন্মাস্তরকে একই 

জীবাজ্মার বারশ্বার পাথিব অভিষান বলে ধারণ! করতে সক্ষম হই, বদি 

এক জন্মের কর্ম ঘার৷ পত্তজন্মের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়ঃ এ কথা দৃঢ় বূপে বিশ্বাস 

করি, তবে মৃত্যু শৈশবে, যৌবনে বা অপর যে কোন ক্ষণেই আস্থক না 

কেন, তাকে অকাল-মৃত্যু মনে করবার কোন কারণ থাকে না। এমন 

কি আত্মজন প্রবানে থাকলে বতটুকু অভাব বোধ ক'রে থাকি, তা হতে 

অধিক ক্ষতি বোধও করি না। 

| পরমেখরকে জানা ও তাকে লাভ করা--এই হ'ল মানব-্জীবনের 

প্রধানতম উদ্দেশ্তা। তিনি আছেন সর্বভূতে, সবার হৃদয়ে। সর্ববভূতে 
ব্রহ্মদশন,__ব্র্গলাভের বিস্তততম মাগ। সর্ধভূতের গঙজে সন্বন্ধ-স্থাপনের 

উপাদান ব! যোগস্ত্র হেতু এই পার্থিব দেহের প্রয়োজন | এই স্কুল দেহের 
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লোকান্তর 

সহায়তাতেই আমর! কারে পিতা, কারো পুত্র, কারো! মিত্র, কারো অরি, 
কারো প্রভূ বা ভৃত্য। আমানের পূর্ববকর্-নির্দিষ্ প্রয়োজন-সাধনের সময় 
হ'ল আযু্ষাল। আয়ু শেষে মানবের সাময়িক পরলোক-বাস; তারপর 

কর্ম্ানূসারে হয় পুনর্জন্ম, না হয় ভগবৎ-সন্নিধি লাভ। জীবজগতের এই-ই 

শাশ্বত ইতিবৃত্ত । | 

ইহজ্জীবনের শেষে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে মানবের একটা! প্রধান কৃত্য, 

- হিসাব নিকাশ করা । তার যত কিছু কৃতকর্ম সব বিধাতার চরণে 

রর সময়ে নিবেদন ক'রে গিয়ে সে কৃতাঞ্জলিপুটে তখন প্রার্থনা করে,_ 

প্রভু, দীনের বিচার কর;-_আমাঁর সকল মন্দ, সকল ভাল, সকল 
ক্ষুদ্রতা, সব সঙ্কীর্ণতা, যা পেয়েছি, যা করেছি যা করতে অবহেলা 

করেছি সবই তোমার কাছে অনাবৃত। তুমি আমার বিচার কর।” 

একাধিক স্থান হতে মরণ-সময়ের এই বণনাই পাওয়া যাঁয়। অন্তিম 
শয্যায় যেন ধ্যান-স্তিমিত নেত্র শুয়ে আছেন আসন্ন-যাত্রী । সেই নিম্পলক 

চক্ষের সুমুখে তখন তার ইহ-জীবনের ছোট বড় হত কিছু ঘটনা সব 

চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মত ভ্রুত ভেসে যায়। জীবনের যত কিছু আশা 
আকাজ্জা, জয় পরাজয়, ঘ্বণ! প্রেম, ন্যায় অন্তাযু, কর্ম ও বিচ্যুতি_-যে 
ছন্দে জীবনের গতি অহ্বোরাত্র প্রবাহিত হয়েছে--তারই একটি পরিপূর্ণ 

নিখু ত চিত্র ত্র ফুটে ওঠে সেই অর্ধ-নিমীলিত নেত্র-পথে।+ সেই শব্যায় 
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পাতগ্র্গ দর্শন-_নাধন পাদ, সুআ্জ ১৩--বাাসভান্তে--পতশ্মাজ্জন্মপ্রন্ানান্তরে” ভরষ্টব্য। 
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দেহত্যাগ 

শয়ন করেই পরলোক-যাত্রীর অনুভূতি হয়--গতি তাঁর কোন্ পথে, স্থু-উচ্চ 
ব্রহ্মলোকেঃ না শোক-দুঃখ-লেশ-হীন সথধ-নিবাস ভূ ম স্বর্গ, অথবা পৃথিবীর 
সান্গিধ্যে অপর কোন স্থানে (অর্থাশ যাকে ভূবর্লোক বা পিতৃলোক 
বল! হয় )। 

যাত্রী যখন তন্ত্রামুগ্ধ হ'য়ে প্ী চলচ্চিত্র দর্শনে নিমগ্ন থাকেন তখন, অথবা 

তার কিছু পূর্ব হতেই, গৃহে বহু পুরাঁতন দিনের হারাণে প্রিয়জনের 

( কখনো ব! মুক্ত-পুরুষের ) আবির্ভীব হয় । অঙ্জান! দেশে এই গমনোন্মুখ 

অভিযাত্রীর পথ-প্রদর্শক হবার জন্ত যেন বিধিনিপ্দিষ্ট রূপেই তার! 

সহৃদয়তার সঙ্গে উপস্থিত হন।১ শুধু দিব্যদষ্টি-সম্পন্ন মানব নয়, গৃহস্থের 
পরিজনবর্গও কখনো! কখনে! এই সব হুক্ম-দেহীর পরিচিত মুন্তি মুমূর্ষূর 
শহ্যা প্রান্তে হর্শন করেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সর্বধদেশেই এরূপ বহু 

দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁয়।২ 
ধমনীর গতি ক্রমে মন্থর হয়ে আসে । সাধারণ মানবের অলক্ষ্যে 

শয্যাশায়ী এ যাত্রীর একটি পূর্ণাবয়ব সুঙ্মূত্তি ইত্যবসরে সেই দেহ হ'তে 
নিক্ষান্ত হয়ে শয্যায় শয়ান মুত্তির দিকে চেয়ে দেখে । একট! জ্যোতিম্ময় 

০ স্কুল দেহ ও নব-গঠিত সুঙ্্-দেহের মধ্যে বন্ধনী হয়ে থাকে। 
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কিছুক্ষণ পরে যখন এ বন্ধনী আপন! হতেই ছেপ্দিত হয়ে যায় তখন দেহ- 

বাসী আত্ম! উর্ধালোকে প্রয়াণ করেন, আর বিগত-জীবন সেই জড়-দেহ 

নিষ্পন্দ হয়ে পড়ে থাকে। 

মহাঁযাত্রার পথে গমনোনুখ এঁ পথিকের শধ্যাপার্থ্ে বসে আর্তনাদের 

রোল তুলতে নাই। আত্মীয়জনের আকুল বিলাপ তাকে প্রবল প্রত্যা কর্ষণে 

প্রপীড়িত ক'রে তোলে; তার গতিপথ তাতে দুনিরীক্ষ্য হয়ে যায়।১ 
ছুঃখে অভিভূত হয়ে সে বারবার বলবার প্রয়াস করে*--“তোমর! এত, 

ব্যাকুল হ,য়ে! না, খেদ কর না; এই ত আমি এখানেই রয়েছি, আমার 

ত ধ্বংস বা লয় হয় নি; আমি তোমাদেরই মত একজন ।” সেজানাতে 

চায় তার অস্তিত্ব হুক্মদেহে সেখানেই তার অবস্থিতি। আমাদের 

স্থলদেহ তার স্পর্শ অন্থভব করে না, আমাদের কাঁণে তার কণ্ঠের সুক্ষ 

স্পন্দন ধ্বনিত হয় না।২ আমর! যতই অধিক আর্তনাদ করি, ততই 

সেই নব-পথের যাত্রী অধিকতর ক্রিষ্ট, এবং চিত্ত তার সমধিক উদ্বেল 

হয়ে ওঠে। 

ইহলোকের কর্ম শেষে যার দিন ফুরাঁলঃ তাঁকে ত আর কোন ক্রমেই 
ধরে রাখা যায় না। বিদ্বায়-বেলায় তাকে অনর্থক আরও আকুল ক'রে 
মর পল পল পা সপ পসরা লা 
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দেহত্যাগ 

তোলা, তাঁরই প্রতি একান্ত অকরুণ ব্যবহার। এই কথাটাই আমর! 

সর্বধপ্রযত্রে ভুলে যাই ; নিদারুণ শোক-শেলে বিদ্ধ চিত্তে শুধু বেজে ওঠে 
নিজেদের ক্ষতির থতিয়াঁন। 

পৃগ্নিবীর সকল জীবই তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে অহোরাত্র ধরে কোন্ 
এক অজ্ঞাত, অমৃত-লোকের অব্যর্থ আহ্বানে অগ্রবন্তী হয়ে চলেছে । 
তিন সে তাঁর সেই নির্দিষ্ট গণ্ডীতে পৌছাতে না পারবে, ততদিন তার 

পথ চলার সমাপ্তি হবে না। একটা থেলার পরিশেষে ঘরের বাহিরে যিনি 

পদ্দার্পণ করলেন, তার যাত্রীপথ আমরা যেন কণ্টকময় না করি। আত্মীয় 

বন্ধ নীরবে অশ্রমোচন ক'রে সেই প্রিয়জনের উর্দলোকে সদগতি প্রার্থন। 

করাই তখনকার করণীয় কাধ্য। মহাঁকবির কণ্ঠে ক মিলিয়ে তখন 

যেন আমরা যুক্ত-করে নিবেদন করি+_ 

“মুক্তিদাতা ! 

তোমার দয়! তোমার ক্ষম 

হোঁক্ চিরপাথেয় চিরযাত্রার | 

হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়, 

সারাটি বিশ্ব যেন ডেকে লয়, 

পাই অসীম নির্ভর পরিচয়__ 

মহা-অজানার ॥” ১ 

১ রবীন্দ্রনাথ 
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চ্তর্্ব অন্যান্স 
প্রাণ 

প্রাণ__এই দেনের সঞ্জীবনী ও কার্য্যকরী শক্তির মধিষ্ঠাতা। তিনিই 

এ দেভ-স্ত্রের অদৃষ্য পরিচালক ও রক্ষক। 

হিন্দু-দর্শন বলেন, প্রাণবাযু পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে জীব-দেহের 

বিভিন্ন অংশে পৃথক পৃথক কাজে সঞ্চারিত থাকে । এই বাু-পঞ্চকের 

নাম প্রাণ (নাসিকা-সঞ্চারী বায়ু) অপান (নাভি হ'তে আপাদতল 

সঞ্চারী ), উদান ( কণ্স্থ বায়ু, সমান (ভুক্ত দ্রব্য পরিপাচক ও রসরক্ত 
বিভীগকারী ), ও ব্যান ( সর্ব শরীর সঞ্চারী বারু)। 

আত্মীকে যেমন চক্ষে দেখা যাঁয় না, প্রাণও তেমনি দর্শন-স্পর্শনাদির 

দুরধিগম্য । তবুও আত্মীয়-বন্ধুর অন্তিম শয্যা প্রান্তে +সে আমর! তাঁর 

দেহ হ'তে প্রাণের উৎক্রমণ যেন সাক্ষাৎ উপলব্ধি করি। মুমুষুর অঙ্গ 

হিম হয়ে আসে, নাড়ী-প্রবাহ ক্ষীণ, জিহব! জড়, চক্ষু নিপ্রভ, সর্বাবয়ব 

শিথিল, একটা অনির্ববচনীয় কাতরতার আত্যন্তিক প্রকাশ, তারপর 

একটি ফুৎকারের পক্ষপুটে প্রাণবাযু সেই দেহ-বাঁস পরিত্যাগ ক'রে 

বহিচ্মুখে যাত্রা করে। সেই মুহূর্ত যিনি একবার লক্ষ্য করেছেনঃ জীবনে 

আর কখনে! বিস্বত হ'তে পারেন না। যে ধরায় ভূমিষ্ঠ হ'য়ে জীব 
সর্ব[গ্রেই আপনার বক্ষ পূর্ণ ক'রে পার্থিব বাধু গ্রহণ ক'রেছিল, জীবনের 

প্রতি দণ্ডপল অহরহ যে বায়ু এই দেহ মধ্যে সঞ্চরণ করেছে, তারই শেষ 

কণাটুকুকেও নিষ্কৃতি দিয়ে তবে জীবের পৃথিবীর লীলা অবপাঁন 

হ'তে পায়। 
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প্রাণ 

যেন দিব্যদৃষ্টিতে মৃত্যুর অন্তব্যাপার দর্শন ক'রে ভারতের প্রাচীন 

খষিরা বর্ণনা করেছেন,_“ইন্দ্রিয়গণ তখন স্থানভ্রষ্ট ও কাধ্যত্রষ্ট হইয়! 

হদ্ প্রদেশে আসে, এবং সমুদ্ধয় বাহাজ্ঞান ও বাহ ব্যাপার তিরোহিত 

হয়। "ভ্বদয়ের অগ্রভাগ (অর্থাৎ নির্গমন-দ্বার নাড়ীমুখ ) আলোকিত 

হয়, এবং সেই পথে- চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকা; মুর্ধ। (ব্রহ্গরন্ধ ), বা দেহের অন্য 
কোন ছিদ্রপথে (নবদ্বারপুর হতে)--আত্মা তখন বিনিজ্কান্ত হন। আত্ম 

উৎক্রান্ত হইলে প্রাণ সকলও বাহির হুইয়। যাঁয়।”১ 

প্রাণের জন্মভূমি ও আশ্ররস্থল- আত্মা। উপনিষদে আছে-_ 
পরমাত্ম। হতেই প্রাণ জন্মগ্রহণ করে। জীবের যেমন ছায়া, পরমাত্মাতে 

এই প্রাণ ব্যাপ্ত হয়ে আছেঃ আত্মাকেই অবলম্বন করে আছে। মনের 

সন্কল্লে সে এই দ্েহ-বাস গ্রহণ করে ।২ 

কোথা হতে প্রাণ এসে জীবের জড়দেহে প্রবিষ্ট হয়, জড়-বিজ্ঞান 

আজও তার সন্ধান খুঁজে পায় নি। প্রতীচ্যের এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক 

বলেছেন,_প্রাণ একটা এমন কিছু জিনিস বা পৃথিবীতে এসে ঘনীভূত 
হয়ঃ আর কালক্রমে ষে স্থান হ'তে তার আগমন হয়েছিল সেথানেই 

অন্তহত হয়ে যায়।৩ * 

উর্থলোকে কোথা যেন এক আননর্বাণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্থলিত রয়েছে; 

যেদ্দিন মাতৃগর্ভে স্থান লাঁভ করি, সেই অগ্নির একটি ক্ষুদ্র কণ! সঙ্গের 

সাথী করে আনি। যতদ্দিন পৃথিবীতে বাস করি, সেহ অগ্নিকণাই 

১, বৃহ উপ*_818।১-_২ 

২, আত্বত এব প্রাণঃ জায়তে, যখৈষ পুরুষে ছায়ে তম্মিন এতৎ আতঙং' 
মনোকৃতেনায়াত আন্মন্ শরীরে । প্রশ্ন উপ*-অ১।৩ 
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লোকাস্তর 

আমার জড়দেহকে সঞ্জীবিত করে রাখেন; যেদ্দিন তিনি স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত 

হন, এই সচল দেহ একটা অচলায়তনে পরিণত হয়ে যায়। 

বতদ্দিন প্রাণ জীবদেহে বসতি করেন, তার কর্মের অন্ত নাই। 

তারই শাসনে দেহের সকল যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হয় । দেহ আহার গ্রহণ' করলে, 

তার সার ভাগ হ'তে এই দেহকে রক্ষা, পুষ্টি ও বুদ্ধির ব্যবস্থা তিনিই 
করেন, ব্যাধি এসে দেহকে আক্রমণ করলে তারই বিশ্বস্ত সেনারা প্রত্যেক 

রোমকৃপ পধ্যন্ত তাড়না ক'রে এসে রোগ-বীজাধুর সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ 
ক'রে দেহকে আরোগ্যের পথে পরিচালনা করে। অনুক্ষণ প্রতোক 

প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে বিপুল বলে যুদ্ধ ক'রে, শ্রান্তি ক্লান্তির অতীত হয়ে, 

জীবের জাগরণ ব৷ নিদ্রা সকল অবস্থায় নিপুণ সেনাপতির মত প্রাণবর্গ 

এই দেহকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করেন। বহির্বাযুর মতই সদা সঞ্চারমান, 

অগ্নির মত তেজস্র্ত, আকাশের মত সর্বত্র ব্যাপ্ত; এই প্রাণই দেহকে 

নিরবচ্ছিন্ন সঞ্জীবিত রেখেছেন। তীর প্রত্যাবর্তনে দেহ অসাড় কাষ্ঠখণ্ডবৎ 

অসাড় হয়ে যায়। 

প্রাণবাধুর পরিত্যক্ত সেই জড়দেহ তারপর পঞ্চভূতে নিবেঙ্গিত হবাঁর 

প্রতীক্ষায় অসহায় অবস্থায় অবস্থিত থাকে । *” রাজা, প্রজা শিশু, বৃদ্ধ, 

গৃহী বা সন্গ্যাসী সবারই তখন ওই এক অবস্থা । কেহ দেয় সে দেহকে 

চিতাগ্নিতে আহুতি, কেহ দেয় ধরণীর গর্ভে তাকে সমাধি । কেহ তাকে 

অনুলেপনে স্থবাসিত ক'রে শবাধারে স্থাপন করে, কেহ বিনা গন্ধান্থলেপনে 

ও বিনা সঙ্জা-বস্ত্রে তাকে প্রবহমান জলম্সোতে নিক্ষেপ করে, আর কেহ 

বা শকুন বা গৃধিনীর উদ্দেশ্তে সেই সযত্ব-প্রতিপালিত প্রিয়তম দেহথানিকে 

উৎসর্গিত ক'রে দেয়। এই সব বিভিন্ন ব্যবস্থায় সেই বিগত-জীবন দেহ 

কিন্ত সম্পূর্ণই উদাসীন। মৃত্যুর পূর্ববক্ষণে হৃচ্যগ্র যার অঙ্কুলির 

প্রীস্তভাগকেও প্রব্যথিত করেছিল, মরণান্তে চিতার লেপিহান নিবিড় 
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প্রাণ 

'আলিঙগনেও সেই দেহ নিরুদ্বিগ্র, ভ্রক্ষেপহীন। কারণ, নির্মোক বা 

খোলস যেমন সর্প নয়, এই জড়দেহও তেমনি জীব নন। এ দেহের 

অধিবাঁসী ( অর্থাৎ জীবাত্ম। ) তখন হুগ্দেহ গ্রহণ ক'রে অন্ত এক অভিনব 

লোকেণ্প্রয়াণ করেছেন। 

মহবি ভৃগু অভুলনীর ভাষায় এই অবস্থার বর্ণনা দান ক'রে মন্তব্য 

প্রকাশ করেছেন,__“দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে জীব উহ! হইতে দেহাস্তর গমন 

করে।"-'দাহ-বস্তর শেষ হইলে অগ্নি অদৃষ্ঠ হয় বটে, কিন্তু উহার এককালে 
ধ্বংস হয় না। উহা আশ্রয় অভাবে আকাশে বিলীন হওয়াতে আমরা 

উহা দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া থাকি। এইরূপ জীবাত্মা শরীর 

পরিত্যাগ করিয়া আকাশে অবস্থান করে, এবং নিতান্ত সঙ্গম বলিয়া 

"আমাদের নয়ন-গোচর হয় না ।”১ 

শপ পার পপ ক ২ পপ ৯ সস সর পপ পা পা পিপল শা সী পলো পাপা 

১, মহাভারত-_শাস্তিপর্্, ১৮৭ অধ্যায়_কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত অনুবাদ । 
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৮ম ভ্ম্যাশ্স 

সুমম-দেহ 

পৃথিবীতে আমরা বাঁস করি স্থুল-দেহে সত্য, কিন্ত পাথিব জীবনে 

আমাদের প্রত্যেকের স্থুল-দেহেই লোকচক্ষুর অন্তরালে যে এক সুক্ম-দেহ 

নিবাস করেঃ তার সংবাদ রাখি না, অথবা রাখলেও তার দ্বারা কোনরূপ 

বিশেষ কর্্ম-সাধন প্রচেষ্টায় বিরত থাকি। 

শুধু অতীত কালেই নয়, বর্তমান দিনেও ভারতে ঘোগী এবং 

সাধুর ইচ্ছামত স্থুল-দেহ হ'তে সাময়িকভাবে নিষ্কান্ত হয়ে হুক্ষম-দেহে 
দুর দুরাস্তরে ভ্রমণ ক'রে এসেছেন, এরূপ ঘটনার উল্লেখ আজও 

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট হ'তে পাওয়া যাঁয়।১ 
সাধনার ছার! শ্ুল-দেহ হতে লুক্-দ্দেহের নিঃসরণ এখন পাশ্চাত্যেও 

একটা অপরিজ্ঞাত রহস্তমাত্র নয়।২ কোনও জীবিত ব্যক্তির স্থল এৰং 

ুক্্-দেহ একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে যখন দৃষ্ট "হয়, পাশ্চাত্যে তাকে 
বলে-_”)011090811017% । এ বিষয়ে কতকগুলি প্রামাণিক ঘটনা বিশিষ্ট 

ব্যক্তিরা সঙ্কলন করেছেন ।৩ 

"শরীরত্রিতয়”* এই কথায় হিনু-শান্তে মানবের স্থুল-দেহ, সুল্ম-দেহ 
১০০ ৯ স্পা পেস্পাল পা শািস্তাদ শাশিসপী পাশপাশি শট ৮ শািগ্পশাপিশীল শীত 

টি ০৪1 ০০০৪, 1 85০753 হজ, 183. 

অতুলবিহারী গুপ্ত- মৃত্যুর পরে-_-১৩৯ পৃ 
২ 118100087190- 10996098100 169 14096915160. 
৩. ?78908]9 ও 14980১98697 এ সম্বন্ধে নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, এবং 

70819 0৩0 করেকটি অপূর্বব ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। 
৪. পঞ্চদশী- তত্ববিবেকঃ ৪২ 
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সুম্ব-দেহ 

ও কারণ-দেহ এই তিন শরীরের উল্লেখ আছে। প্রত্যেক মানবই এই 

তিনটি দেহের অধিকারী । 
শুধু হিন্দু-শাস্ত্রই বে নুক্্-দেহের উল্লেখ আছে, তা নয়। খৃষ্টানের 

ধর্মগ্রন্থ সেণ্ট. পল্ বলেছেন, __মানবের একটি দেহ পািব, আর একটি 
দ্বেহ অপাথিব।১ 

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন২ ্ক্ম-দেহকে 
"9010 00101015%5 ৭7010 ৮০৭1৮ ও ৮১১5০]? 0০৭১৮ বলে বর্ণনা 

করেছেন। আর স্থপপ্ডিত লজ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, _আত্ম' ও দেভ 

এই উভয়ের সংযোগে মানবের গঠন। চিরদিনই এই সংযোগ বর্তমান 

থাকে। কিন্তু আমাদের দেহটা যে সর্বকালেই পাখিব পরমাণু-ভূত 

হ'য়ে থাকৃতে বাধ্য হবে, তার ত কোন কারণ নাই ।৩ অর্থাৎ্। তিনি 

হু্ম-দেহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয়। ফ্রামেরিয়ানের উক্তি আরও 

সুম্পষ্ট ।৪ 

১০100617918 & 08078] 9০9০ 8710 00676 1৪ & 870111618] ০০5. 

প 1 0077, 019, 15 2918 4, 

২, 07187000811010-- 10986) 800 10 1/38091195. ]]া 380. 
৩,179 ৮০০ 2৪ 708 ০01 (1)9 90108660110) ০ 171)810,,,79 818 10 

৮০৮) 5010] 800 0005 (0£56091, 400 ৪০, 7 00010), ৪ 81181] ৪18১৪ 

09, 6000810 ০০: 0001698 10990 1906 ৪1788 199 90720009990. 06 98610]7 

081010195, 818691: 1৪ 0109 89010091068] 10817. 10679 19 81) 6939008] 400 

[00179 [96110080606 1081) 810 609 08110087891) 10876 100086 90151চ9, 

/0/02৫-- 18১10000,- 9১0. 

৪,.11109 00891581101) 0৫ (108 8068 ০ 93091161009 101050 61)8% 6109 

10001081) 09116 18 100% 0110 & 11086917181 ০০৮ 9000/90 আ11)-5&11008 

€899001681 £%001065, 00% ৪190 & [08501)10 1১009 ০00090 ড/108 0169:67$ 

18001698 £1:0) 11099 01 0116 &131019] 01601018177, 

718110700811010--109962) 810 10 11586651198. ]-- 32. 
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লোকান্তর 

বেদান্ত-মর্শন বলেন ;-_যৃত্যুর সময় মানব স্ক্-দেহে পরলোকে বাত 

করে; স্থুল-দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়, ্প্ধ হয় ; কিন্তু সেই দাহ আদি হুক্ষ"দ্দেছকে 

স্পর্শ করে না।১ সুঙ্-দেহকে সথুল-দেহের ভিত্তি বলা হয়েছে । স্থুল- 

শরীরের যে উত্তাপ প্রভৃতি এবং ইন্দ্িয়াদির শক্তি সকল, তা খ্ সুক্ষ 

দেহেরই ধর্ম । মৃতদেহের ত কোন অনুভূতিই থাকে না। 

সুক্ম-শরীর কি দিয়ে গঠিত সে সম্বন্ধেও হিন্দুশান্ত্র নীরব নয়। সে 
শরীরের সপ্তদশ অবয়ব,_-পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু কণঃ জিহবা, ঘ্রাণ ও 

ত্বক), পঞ্চ কন্দেন্দছিয় ( হস্ত, পদ, বাক্, গুহা ও উপস্থ ), পঞ্চ প্রাণবাযু 

( প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান ) এবং মন ও বুদ্ধি।২ মন হ'ল 

সকল কামনা বাঁসনার উদ্তব-স্থান ব৷ ক্ষেত্র, আর বুদ্ধি হ'ল বিচার বিতর্ক 

ক'রে সঠিক-পথ নির্ধারণের বৃত্তি। 
জ্ঞানেত্ত্রিয় ও কর্েক্তিয় সবই আমাদের দৃষ্টির অগোচরে হুক্-শরীরে 

অবস্থিতি করে । আমাদের জড়দেহে যে চক্ষু, কর্ণ, পাণি, পাদ প্রসৃতি 

ইন্দ্িয়-স্থানগুলি আছে (যে গুলিকে চলিত কথায় আমর! “ইন্দ্রিয় বলি ) 

তারা মূল ইন্দ্রিয় নয়, ইন্দ্রিয়ের বহিঃপ্রকাশ স্থান মাত্র। 
সাংখ্য-শাস্ত্র বলেছেন, _সুস্-শরীর সৃষ্টির প্রারন্তে উৎপন্ন হয়, ইহা 

সর্ধন্রগামী এবং মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী ।-..স্ুল-শরীরের সংযোগ 

ভিন্ন ইহ! ভোগশক্তি সম্পন্ন নয । এই সুক্্-শরীরই ধর্ম-অধর্্মা্দির সঙ্গে 

গ্রথিত হ”য়ে এক স্ল-দেছ পরিত্যাগ ক'রে অপর একটিকে গ্রহণ করে ।৩ 

পরমাআ্নার অংশভৃত জীবাত্মাঃ যিনি আমাঙ্গের হৃদয়ে বিরাজ করেন, 

ব্রঙ্গহত্র--81২1৯, 811১১ 
বুদ্ধি কম্টেন্ত্রিয় প্রাণপঞ্চকৈননসা৷ ধিয়। । 
শরীরং সপ্তদশতিঃ নুঙ্ষ্বং তল্লিঙগমুচ্যতে ।-_পঞ্চদশী তত্ববিবেকঃ ২৩ 
সাংখ্যকারিকা--৪* 
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অুন্ম-দেহ 

তিনি অণিমা-সদৃশ+ হক্াতি্ক্ম। তিনি আকাশের ন্যায় নিরাকার, 

কোন রূপ, শরীর বা অবয়ব তার নাই । মর্ত্যলোকে আগমনের সময় 

তাকে একাধিক আবরণ বা পরিচ্ছদ ধারণ করতে হয়, না হ'লে এই 

জড়-জগতে তিনি শ্ুলভাঁবে প্রকাঁশমান হয়ে ইহলোকের খেলায় 

( জীবরূপে ) অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। এই আবরণগুলিকে 

বেদান্তের ভাষায় বলে “কোষ” । সহজ কথায়”যা আত্মার প্রকৃত 

স্বরূপকে আবুত ক'রে রাখে ঘা থাঁকাঁয় জীব ও ব্রহ্গে ভেদ হয়, সেই 

হল “কোধষ”। দীপ-শিখাকে আবরণ করে বেমন কাচের ঝেষ্টনী, 

আত্মাকে তেমনি করেই আবুত করে এই পঞ্চকোষ--একের পর একটি । 

শাস্ত্রে আছে, _অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই 

কোষ-পঞ্চকের দ্বারায় আত্মা সমাবৃত থাকেন, এবং স্বরূপ বিম্মরণের 

ফলে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করতে বাধ্য হন।১ 

পৃথিবীতে আগমনের পথে জীবাত্মা প্রথম আবরণ গ্রহণ করেন 

আনন্দময় কোষে, এবং তারপর একে একে বিজ্ঞানময় আঙ্গি ক্রম-স্ুলতর 

অপর চারটি কোষ তাকে ক্রমশঃ আবুত করে দেয়। প্রত্যেক শ্ুলতর 

কোষ তার পূর্ববস্তী সুক্মতর কোষকে আশ্রয় ক'রে থাকে। অন্নময় 

কোষই হঃল সর্বশেষ এবং সর্বাপেক্ষা শুলতম | এইটিই আমাদের চির- 

পরিচিত এই রক্ত-মাংস-অস্থি-মেদময় জড়দেহ । অন্ধের ্বার। স্ুষ্টু এবং 

সংরক্ষিত হয়, তাই এ “অন্নময়” আখ্যা লাভ করেছে । 

পঞ্চ কর্মেন্দিয় ও পঞ্চ প্রাণের সংযোগে প্প্রাণময় কোষ । এটি 

শ্থল-শরীরের কাধ্যনির্বাহক সমিতির প্রধান কর্মকর্তা । পঞ্চ বর্শেন্দরিয় 

ও মনের সন্মিলনে “মনোময় কোষ”__-সকল বাসন! কামনার জন্মভূমি । 

ং প্রাণ মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চতে। 
কোধাস্তৈরাবৃত স্বাআ! বিস্মৃত! সংস্থতি ব্রজেৎ ॥-__পঞ্চদশী তত্ববিবেকঃ ৩৩ 
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লোকাস্তর 

আর, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সম্মিলনে “বিজ্ঞানময় কোষ”, জ্ঞান ও 

বিচারশক্তির আধার । আনন্বৃত্তি যুক্ত অন্তুঃকরণকে বলে “আনন্দময় 

কোষ৮”- সর্বপ্রকার আনন্দের আধার। তার পূর্ণতম প্রকাশ ব্রন্গজান- 

জনিত আনন্দে। ্ 

প্রাণময়। মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ এই তিনের সম্মিলনে হ'ল 

সক্মদেহ ।১ আবার শঙ্করাচারধ্যের স্ক্মাতিস্থক্ম বিচারে আনন্দময় কৌষও 

এই দেহেরই অন্তভূক্ত কারণ-দেহের সম্পত্তি। 

মানবের মৃত্যুকালে নুক্ম-দেহ আপনার সপ্রদদশ অবয়ব নিয়ে স্ুল-দেহ 

হ'তে বাহির হঃয়ে যাঁয়। তাই জড়-দেহ বিনাশের পরেও হুক্ম-দেহের 

কার্য্যশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি সবই সমভাবে বর্তমান থাকে। বরং 

জড়ের বন্ধন হ'তে মুক্তিলাভ ক”রে তারা বহুলাংশে অবাধিত আর যথেষ্টরূপে 

স্বাধীন হয়। এই কারণেই পরলোকগত ব্যক্তির পক্ষে পাঁথিব মানবকে 

নানারপে আপনার অস্তিত্বের পরিচয় দান ও স্সেহ-গ্রীতির নিদর্শনীদি 

গ্রকাশ করা কখনো কখনে! সম্ভবপর হয়। 

জীবাত্ম। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার সময় যেমন একে একে আনন্দময়, 
বিজ্ঞানময়। মনোময়, প্রাণময় ও সর্বশেষ অন্নময় কোষে আপনাকে আবুত 

করেন, পৃথিবী হ'তে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি প্রথমেই ত্যাগ করেন 

অন্নময় কোষ, অর্থাৎ এই স্থুল-দেহের তখন মৃত্যু হয়। তারপর জীবাত্ম! 

পরলোকে প্রবেশ করেন অবশিষ্ট চারিকোবযুক্ত দেহ নিয়ে। সেখানে 

ঝিছুকাল যাপন করবার পর, সাধক-জীবের পক্ষে, প্রাণময় ও মনোময় 

কোষেরও বিলয় হ'য়ে যেতে পারে। তখন স্ুক্ষ-দেহের অবশিষ্ট থাকে 

মাত্র বিজ্ঞানময় কোষ,»বার অপর নাম হ'ল “কারণ-শরীর”। 

১ এতৎ কোবত্রয়ং মিলিতং সৎ নুল্ষ্মশরীরং ইতুযুচাতে ।--বেদাস্তসারঃ 



সুন্ম-দেহ 

শাস্ত্র এই কারণ-শরীরকেই ইহলোক-প্রলোৌক-সঞ্চারী “জীব” নাম 

দিয়াছেন।১ আমাদের জন্ম-জন্ম।ঞ্জিত সংস্কার এই কারণ-শরীরে_ যেন 

একটি ক্ষুদ্র রত্বাধারে-__সঞ্চিত থাকে, এবং প্রত্যেক নূতন জন্মে এ শরীর 
জীবের সাথী হয়ে আসে । 

কারণ-দেহ সমদ্বিত “জাব” হুক্মাতিহ্ম্্ন । উপনিষদে আছে,_তিনি 

কেশাগ্রেরও শততম ভাগের শততম ভাগ সক্ষম ॥২ 

জীবের নিত্য সহচর এই কারণ-ন্েছ। সুগ্ম-দেহের সঙ্গেও জীবের 

ইহলোৌক-পরলোকে বহুকাল-ব্যাপী সম্বন্ধ । কিন্ধ হিন্দুরা বলেন যেঃ জীব 

এ ছুটি দেহ ব্যতীত অপর ছুটি দেহের সঙ্গে মৃত্যুর পরবর্তীকালে সাময়িক 

( অল্পকাল ) সংযুক্ত হয,_সে ছুটি হ'ল “মাতিবাহিক-দেহঠ আর 

“ভোগ-দেহ” । 

আতিবাহি ক-দেহ মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুকালে আপনা হতেই গঠিত 
হয়।5 পাধিব পরমাণুর স্থক্ম অংশে (ভূতুক্্স) এই দেছের গঠন। 
দৃশ্যতঃ এটি পাথিব দেহের অন্ুরূপ।* হিন্দুরা বলেন, _সংবৎসরান্তে 

সপিণ্তীকরণ সমাপ্ত হ'লে জীব আতিবাহিক-দেহ ত্যাগ করে ভোগ-দেহ 

লাভ করে ।€ 

ভোগদেহের অন্তিত্ও সাময়িক । এই দেহে পরলোক- 

গত মানব পাধিব কর্মান্থনারে সুখময় বা দুঃখময আবে্টনে কর্মক্ষর 

না হওয়া পধ্যস্ত ।নবাস করেন। ভোগ-দেহ সকলেরই একরপ হয় না। 

উপনিষদ বলেছেন, যেমন স্বর্ণকার একই স্বর্ণের বিভিন্ন খণ্ড দিয়ে 

নাঁনারপ নৃতন নূতন অলঙ্কার নির্মাণ করে, তেমনি জীবাত্ম! 'ুল-দেহ 
বিনাশের পর অভিনব ও কল্যাণতর পিতুলোক, গন্ধবর্বলে।ক, প্রজাপতি- 

১. বেদাস্তসার-_-৩* ; ২* স্বেতৎ উপ--৫1৯ ;) ৩, অগ্নিপুরাপ--৩৭১ অধ্যায় 
৪, তত্প্রমাণ বয়োবস্থাপংস্থানং প্রাগ্তবং ; ৫* অগ্রিপুরাণ--৩১৯ অধ্যায় 

২৯ 



লোকাস্তর 

লোক, বা ব্রহ্লোক-উপবোগী দেহ, ( অথবা অপর প্রাণী সকলের আকার ) 

ধারণ করেন ।১ 

পৃথিবী হতে বিদ্বায়ের ক্ষণে মানব কখনো কখনো তার সুক্-শরীরে 

অনুপস্থিত বাঞ্ছিত প্রিয়জনকে শেষ সম্ভাষণ করবার জন্য ভ্রমণে বাহির হন । 

সেই দেহে তখন তার ইচ্ছামাত্র গতি;__দুর বা নিকট সবই সমান। 

তাই দেখা যাঁয়, মৃত্যুকালে মুমূর্য জননী তাঁর সন্তানকে, পতি নিজ পত্বীকে, 

বন্ধু বন্ধুকে সমুদ্রের ব্যবধান তুচ্ছ করেও মুহর্তের জন্য হুক্ষম-দেহে দর্শন দিয়ে, 

বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করে অন্তহিত হয়ে গিয়েছেন। প্রতীচ্যে 

মায়া? গানি, ফামেরিয়ান ও অপর বহু জিজ্ঞাস ব্যক্তি এরূপ অসংখ্য 
ঘটনার প্রামাণিক বিবরণ দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রহ ক'রে তাদের গ্রন্থে প্রকাশ 

করেছেন২ । ভারতেও এমন গ্রাম ব৷ নগর অল্পই আছে যেখানে আজও 

প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে এমন ঘটনার কথ! শোনা যায় না। বর্তমান গ্রন্থে 

আমরাও কয়েকটি অনুরূপ ঘটন! সংগ্রহ ক'রে পরলোক সম্বন্ধে ওৎন্ুক্য- 

সম্পন্ধ পাঠককে আশাঘিত করতে সচেষ্ট হয়েছি ।৩ 

১. বৃহ' উপ-_-81818 
২ 177০5 লু ও0080 79918008116 2 027727/- 21990689089 08 60৪ 

[15178 7 51471710707-105812) 8100 169 8198891198, 
৩, ২৩০-২৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য 

ও) ০. 



স্ন্ট শবম্যযান্লি 

গতি 
বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদে মৃত্যুর পর মানবের গতি সম্বন্ধে প্রধান কথা 

এই যে, ইহালোকে ধার! পুণ্যকর্ম্মকারী, সংযমপুত পবিত্র জীবন যাপনে 

অভ্যস্ত, পরোপকারব্রতী, প্রসারিতচিত্ব-_জীবনান্তে তীরা স্থান লাভ করেন 

তছুপযুক্ত আনন্দময় লোকে; আর যিনি পাপী, যাঁর পাঁধিব জীবন; 

স্বার্থপরতায় ও পশুভাবে যাঁপিত হয়েছে তিনি পরলোকে বহুকাল দুঃখময় 

আবেষ্টনে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হন ।১ 

হিন্দু ও বৌদ্ধেরা আরও বলেন যে মরণান্তে মানব পরলোকে স্থুখ বা 
দুঃখে কিছুকাল যাপন করবার পর পুনর্জন্ম লাভ ক'রে ইহলোকেই 
প্রত্যাবৃত্ত হন। প্রাটীন গ্রীস, পারস্য আঙ্গি দেশেও এই মতই একদিন 

প্রবল ছিল। 

এ কথা অসঙ্কোচে বলা যাঁয় যেভারতে আধ্য-খধিদ্দের প্রচারিত 

পাঁরলৌকিক গতি ও পুনরাবৃত্তি ( পুনর্জন্ম ) সম্বন্ধে মতবাদ আপনার 
বৈশিষ্ট্যে ও গৌরবে অতুলনীয় । | 

উপনিষদ্দে মহষি যাঁজ্যবন্কের উক্তি আছেঃ জীব ইহলোকে যে কিছু কম্ম 

করে, পরলোকে সেই কর্মের ক্ষয় হ'লে আবার কর্ম করবার জন্য তাকে 

পৃথিবীতেই প্রত্যাবর্তন করতে হয়। কামনা-পরবশ ব্যক্তিই এইভাবে 
উভয়লোকে বারম্বার গতায়াত করেন ; আর যিনি বাঁসনা-কামনা-পরিশূ্যঃ 

তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করেন ।২ 

১. পুণ্য বৈ পুণ্যেন কশ্মন! ভবতি, পাপঃ পাপেন ইতি । বৃহ, উপ---৪181৬ 
২, বৃহ. উপ. _-৩/৩।১৩ 

৩১ 
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শাস্ত্র সন্ধান দিয়েছেন এই ছুটি পৃথক পথের। এক পথের শেষে 
__নানা সথ-ছুঃখময় ভূমি পরিভ্রমণ করার পর-_মাঁনব ( বা জীবাত্ম। ) 

আবার স্থুলদেহ ধারণ ক'রে ইহলোঁকেই প্রত্যাবৃত্ত হন; আর দ্বিতীয় 

পথশেষে মানব লাভ করেন শোঁক-হিম-রহিত ব্রঙ্গলোক, এবং সেথায় 

চিরকাল নিবসতি করেন১। এ সম্বন্ধে বহু তারতম্য ও বিভে্ কথিত 

হয়ে থাকে, অর্থাৎ, সাযুজ্য, সালোক্য অথবা ব্রহ্ধনির্র্বাণ পধ্যন্ত লাভ 

করতে এই ক্ষুদ্র মর্ত্য-জীব অধিকারী,__ শাস্ত্র এ আশ্বীস দান ক'রে তাদের 

উচ্চাধিকারের জন্ত আগ্রহান্বিত হতে আহ্বান করেছেন। 

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,__-জীবের দুই গতি-পথ, কৃষ্ণ 

বা ধূমযান, আর শুরু! বা দেবযান। ধুমযান গতিতে জীবের আবার 

পুনরাবর্তন বা পুনর্জন্ম ঘটে, কিন্ত দেববান গতিতে তার আর প্রত্যাবর্তন 

'ঘটে না২। সাধারণ মাঁনব, এমন কি সাঁধারণ পুণ্যকম্মীদেরও, ধৃূমষান 
গতি । যিনি অসাধারণ মানব, নরশ্রেষ্ঠ ও উন্নততম সাধক, ব্রহ্গজ্ঞান- 

পরিশুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ__সেই জীবনুক্ত পুরুষেরই মাত্র জড়দেহ ত্যাগ অন্তে 
শুক্তাগতি লাভ হয়। 

দেবযান ও ধূমযান এই ছুটি পথের প্রত্যেকেরই কয়েকটি বিভাগ 

(বা বিভিন্ন অংশ) আছে। শ্রত্যেক অংশ (বা পর্ব) এক একজন 

দিব্য-পুরুষের অধিকৃত । অচ্চিঃ আদি এই সব দিব্য-পুরুষগণ মানবের 

মুত্যুর পর তাকে এই ছুই পথে আপন আপন অধিকৃত পর্ব পার হবার 

সহায়তা করেনত_ দক্ষিণ দ্বারে ধৃমাদি দ্েবগণ, আর উত্তর দ্বারে 

( জ্ঞানীর ) অচ্চিরাদি দেবগণ । 

১, বৃহ, উপ-_-৫।১০।১-_তশ্মিন্ বসতি শাহ্বতী সমাঃ 
২, গীতা--৮২৬ 

৩. ব্র্গনৃত্র-৪ অং ৩ পা, ৪ সুত্রের ভ। 
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গতি 

বিভিন্ন উপনিষদে দেবযাঁন ও ধৃমঘান গতির বিস্তৃত বিবরণ আছে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধত করা যায় $__ 

“মৃত্যুর পর মানব কর্ম-নিদ্দিষ্ট লোকেই গমন করেন।"*-বে সকল 
অরণ্যবপী শ্রদ্ধাসহকারে তপোনুষ্ঠান করেন, তাহারা মৃত্যুর পর অচ্চিঃ 

( সুপ্করশ্মি ) দেবতাকে প্রাপ্ত হন। তারপর তাহারা ক্রমান্বয়ে দিন-দেবতাঃ 

শুরুপক্ষের দেবতা উত্তরায়ণের দেবতা, সন্বংসরের দেবতা, আদ্িত্য দেবতা, 

চন্ত্রমার দেবতা ও বিছ্যুদ্বেবতাকে লাভ করেন। ( পথের বিভিন্ন অংশ 

সেই সেই অংশের অধিকারী এই সকল দেবতার সহায়তায় পার হইবার 

পর ) শেষে ব্রহ্গলোক হইতে এক অমানব পুরুষ আগমন পূর্বক সেই 

যাত্রীদের বন্গপ্রাপ্তি করান । ইহাই দেবযান পথ । 

“বাহার! গ্রামে ( অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে ) বাস পূর্বক অগ্রিহোত্রা্দি বৈদিক 

কন্ম ( অর্থাৎ যাগযজ্ঞ ), বাপীকৃপাদি স্মার্তকন্ম এবং দানকর্মের অনুষ্ঠান 

করেন, তাহার! মৃত্যুর পর ধৃমাভিমানিনী দেবতাকে প্রান্ত হন। পরে 

তাহাদের ক্রমে ক্রমে রাত্রি-দেবতা, কৃষ্ণপক্ষের দেবতা ও দক্ষিণায়ণের 

দেবতাকে প্রাপ্তি হয়।*..অতঃপর ইহারা পিতুলোক এবং তথা হইতে 

আকাশ এবং তারপর চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন |": 

“কন্মিগণ এই চন্দ্রলোকে যতকাঁল পতন না! হয় ততকাল বাস করিবার 
পর, যে পথে সে স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন পুনর্ববার সেই পথেই ইহলোকে 
প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তন কালে তীহারা ক্রমাণ্ধয়ে আকাশ, 

বায়ু ধূম ও মেঘের সাধুজ্য প্রাপ্ত হইরা বর্ধাধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত 

হন, ও পরে ত্রীহি (ধান্ঠ )'ববাদ্ির আকার ধারণ করিয়া জীব-শরীরে 

প্রবেশ পূর্বক তাহান্দের বীধ্যে স্থান লাঁভ করিবার পর.'যথাসময়ে জীবের 
আকার ধারণ করেন । 

“এই সব বন্মীদের মধ্যে ধাহাঁদের কন রমণীয়, তাহারা সত্বর রমণীয় 
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লোকান্তর 

জঙ্ম লাভ করেন, আর বাহারের কর্ম কুৎসিত, তাহারা অবঃ শূকর বা 

চগ্ডাল জন্ম প্রাপ্ত হন। 

“আবার এরূপ কতকগুলি জীব আছে যাহার! মৃত্যুর পর দ্নেবযাঁন 

ব1 পিতৃধান কোনও পথই প্রাপ্ত হয় না। তাহার! ক্ষুদ্র দংশমশকাদি 

হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু ভোগ করে ।:'দ্বেবযাঁন ও পিতৃযান ব্যতীক্ ইহা! 

তৃতীয় স্থান। এই র্লেশময় তৃতীয় স্থান থাকাতেই পিতৃলোক পূর্ণ হয় না।”১ 

জগতে সাধারণ মানব কাঁমন| করে পুত্র» বিত্ত, যশ, মান__-এবং চরমে 

ভোগৈশ্বধ্যময় স্বর্গহ্খ। তাই তাঁর গতিও পুনরাবর্তিনী। কামনাই 

মানবকে বারগার পৃথিবীতে আকর্ষণ করে । জন্মের পর জন্ম, ইহলোকের 
পর পরলোক, পুনরায় এ জগতে প্রত্যাবর্তন, যেন ঘুর্ণমান চক্রের গতি। 

অথবা, পঞ্চদশীর ভাষায়_-“যেমন নদী-প্রবাহে পতিত কীটসমূহ অল্লসময় 

মধ্যেই এক আবর্ত হইতে অন্ত আবর্তে নীত হয়, কিন্ত নিষ্কৃতি পাঁয় না, 

সেইরূপ জীব জন্মের পর জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়, নিষ্কৃতি লাঁভ করিতে 

পারে না।”২ 

প্রবহমান কাল-ম্রোতে এই জন্ম ও জন্মাস্তরের ধারা নিষ্ষারণ বা নিরর্থক 

নয়। প্রত্যেক নৃতন জন্ম আমাদের পরব্রদ্ষের নিকটতর পথ প্রদর্শন 

করে। যে-কোন লোকেই, আমাদের সাময়িক গতি হোক না কেন» 

সর্ববমাঁনবেরই চরম লক্ষ্য ব্রহ্গপদ্দ । সেই পথই দেবধান। এই পথে যার 

ক'রলে আর কোনও দিন সংসারের আবর্তে পতিত হবার আশঙ্কা থাকে 

না, এবং একদা ব্রহ্মসাধুজ্য, ব্রন্মদালোক্য অথব! ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হলেও 

হ'তে পারে। | 

১, ছা. উপ.--৫1১৪।১-৮ 

২, পঞ্চদশী-- তথ্ববিবেকঃ--৩, 



গতি 

এই দেবযাঁন পথের সম্বল তত্বদ্ঞাঁন, নিম কর্মে অনুরাগ ও অনন্- 

চিন্তে পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ । ছান্দোগা উপনিষদ সর্বশেষ শ্রুতিতে 

বলেছেন,_-“আচার্য্যকূল হইতে বেদ ( অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিচ্য। ) অধ্যয়ন পূর্বক 

যথাবিপ্লি গুরুসেবার পর গুরুকুল হঈতে সমাবর্তন করিবে । পরে গৃহস্থাশ্রমী 
হইযা পবিত্র দেশে বেদ অধ্যাপনা কর্মদ্বাবা পরোপকার সাধন করিবে। 

তদনস্তর পরমাত্মাতে সর্ব্েক্দিয়বৃর্তি সমর্পণ পূর্বক প্রাণিঠিংসা পরাহ্মুখ 

হইম] জীবন অতিবাহিত কবিলে অন্যে ব্রহ্মলোক লাভ হয। ব্র্গলোক 

লাঁভ হইলে জীবের আর পুনরাবৃত্তি হয না।» 

মহামুনি যাঁজ্ঞব্কা রাঁগর্ষি জনককে প্রকাশ করে বলেছেন,__দ্রষ্টা 

পুরুষ সলিলে একীভূত সলিলের স্তায় পরমায্মীর স্ঠিত একীভূত হ্যা 

অদ্বৈত হন। রাজন্, এই ব্রন্মলৌক 1...হাই পুরুষের পরম! গতি, ইচাই 
তাহার পরম! সম্পদ্, ইহাই তীঙাঁর পরম লোক, ইহাই তাহার পরম 

আনন্দ। অন্ত জীব সকল এই আনন্দের অংশমাত্র লাভ করিয়া! তাঁহাতেই 

পরমানন্দযুক্ত হয়।”* 

ভারতীযের এই প্রাচীন তন্ব প্রাতীচ্যে বর্তমান যুগের এক স্বনামধন্য 

সাধক প্রতিধবনি ক'রে 'বলেছেন,__“কোনও এক স্থদূর ভবিষ্যতে, তার 

বর্তমান অস্তিত্বকে বহুগুণে অতিক্রমের পর মানবের সার্থকতা প্রাপ্তি হয় 

সর্বোচ্চ শিখরে অধিরোহণ ক'রে । সেদিন বিশ্বরাজের চরণে তার 

মহাঁমিলন । সে মিলনোতসবে জ্যোতির্ায়ের অস্কেই তাঁর পরিসমাপ্তি 1১ 

১. বুহ* উপ. 8৩1৩২ 
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অনাদি অতীতের ধুগষুগান্তব্যাপী উত্থান-পতনময় যাঁত্রাশেষে সৃষ্টিকর্তার 

সঙ্গে হত জীবের,--পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার_-এই যে মহাঁমিলন, 

কষদ্রীদপি ক্ষুদ্র লৌকিক মানবের অলৌকিক গতি সম্বন্ধে আর্ধ্যখবিদের 
এই এক অভাবনীয় ও অতুলনীয় গৌরবপূর্ণ আবিষ্কয়া, যার পর অন্ত কোন 
পরিকল্পনারই আর অবকাঁশও নাই, আবশ্যকও নাই । 

কিন্ত সাধারণ মানব সহজে এই দেব্যাঁন পথের সন্ধান পায় না। 

জীবমাত্রই মোহবদ্ধ ; মানব-চিত্ত প্রতিনিয়তই বাসনা-পরবশ । তাই তাদের 

পতন, উত্থান, 'অগ্রপশ্চাৎ্ ইগলোক-পরলোকে গতায়াত বারবারই সংঘটিত 

হয়। মুগধুগান্ত-ব্যাগী কঠিন, কঠোর, অব্যাহত সাধনায় প্রকান্তিক ভাবে 

ব্যাপৃত থাকা, তার জন্ত প্রতিনিয়তই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, এবং কর্মমফলে 

সম্পূর্ণরূপে অনাসক্তি_-এই দুর্গম পথের অপরিহার্য পাথেয । বিবেক- 

চুড়ামণিকার এই জন্তই ব্রহ্গজ্জানের উপাসক সম্বন্ধে বলেছেনঃ__ 

আত্মানাত্ম বিবেচনং স্বঃন্থভবে ব্রহ্গাত্না সংস্থিতি- 

মুক্তি 97ে! শতজন্মকোটি সুকৃতৈপূর্ণে বিনা লভ্যতে 

শতকোটি জন্মের স্থুকৃতি বশেই শুধু মাঁনবজীবের পক্ষে মুক্তি-পথ 

সুগম হয়ে তাকে মুক্তি-মার্গে উত্তীর্দ করে দেয়। “জলের বিশ্ব তখনই 

জলে মিশায়।” অন্যথ! “কল্পকোটি শতৈরপি” মানবাত্বা ব৷ জীবাত্মা 

জন্মমরণের ঘনাবর্তে কখনও ভ্রত, কখনও শ্রথ গতিতে আবর্তিত হ'তে 

থাকে । এই-ই তার ভাগাচক্র । এই ভাগ্যচক্রের নিম্নীতা তারই 

চিরদিনের কৃতকর্্ম এবং এ কর্মচক্রই তাকে কখনও সর্বভোগৈশ্বধ্যে 

পরিপূর্ণ রাজীধিরাঁজ, কখনও বা পৃথিবীর সর্ব/পেক্ষা দীনহীনতম জন্ধ- 

ভিক্ষুকে গরিবন্তিত করে। 

মানবের তাই জীবনের একমা ত্র-আদর্শ হওয়! উচিত সেই পরমাগতি, 

_-“তদ্বিষ্ঞোঃ পরমং পদং।” 
৩৬ 



দ্বিতায় খণ্ড - পরপা্র 
ও ত্ধহ্ব ভঞ্খাহ্সি 

পরলোক 
এপারে ইহলোক, ওপারে পরলোক । ইহলোঁক যেমন সতাঃ পর- 

লোকও ঠিক তেমনি সত্য । প্রত্যেক মানবেরই এই ছুই লোকের সঙ্গে 
নিত্য সম্বন্ধ । উপনিষদ বলছেন,__-তস্ত বা এতম্য পুরুষশ্য দ্বে এব স্থানে 

ভবত, ইদং চ প্রলোকন্থানঞ্চ১ | অর্থাৎ এই পুরুষের (জীবাত্মার ) 

ইহলোক ও পরলে'ক নামে ছুটি স্থান আছে। 

যে ধরণীর মাতৃবক্ষে জম্মলাঁভ বরে, যার আবেষ্টনে সুখ, দুঃখ, উন 

পতনের অভিঘাঁতে নিশি-দিনমান, মাস, বর্ষ, যুগ অতিবাহিত করি,__ 
বর্তমান জন্ম,__-এই ইহলেনক । আর পাথিব জীবনের পরিশেষে বর্তমান 

জড়দেহ পরিত্যাগ ক”রে মরণের পর যে নৃতন লোকে উত্তীর্ণ হ'য়ে আমরা 

এ জন্মের জ্ঞান অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে কিছুকাল বসতি করি, সেই স্থানই 

পরলোক ৷ যতদিন নির্বাণ ব! পরামুক্তি না ঘটে, অনা্গি-বাসনার লৌহ- 
শৃঙ্খল বা! পূর্বব কর্মের বন্ধন যতদিন পথ্যন্ত বন্দী কঃরে রাখে, জীব ততদিন 
পর্যন্তই জন্ম-মরণের শোতে এই দুই লোকের মধ্যে অোতাহত হতে থাকে ; 

_-এ কথ পূর্ব্বেই বলেছি । 

১, বৃহ, উপ. ৪1৩1৯ 
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লোকাস্তর 

স্ষ্টির বহির্বিবকাঁশ ইহলোকের এই দৃশ্যমান জগৎ। তাঁকে আমরা 

অনুভব করি, তার নান! ভাবঃ নান! রূপ প্রতিক্ষণ প্রত্যক্ষ করি, আমাদের 

জড়-দেহ-সংগ্থিত পঞ্চেন্ড্িয় পিয়ে। পরলোক ষে কেমন, আমাদের চক্ষু 

কর্ণাদি তার কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে না। সে লোক সুল্ঃ 

তাই ইন্দ্রিয়াতীত। স্কুল প্রত্যক্ষের বিষয় ভিন্ন এই স্থুল দেহের বন্ধনে 

আবদ্ধ মানবেন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয় লোকের বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ গ্রমাণ 

সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় নাঃ অনুমান ও আপ্তই এ বিষয়ে তাকে 

সহায়তা করে। 

জীবের পরলোক দশনের নির্দিষ্ট সময় হ'ল মৃত্যু। এ-ই সাধারণ 
নিয়ম । শ্রুতি বলেছেন,_-ইহলোক ও পরলোকের যেখানে সন্ধিস্থান 

( অর্থাঙ্ড ইহলোকের শেষ এবং পরলোকের অব্যবহিতপূর্ব যে অবস্থা ) 

সেটি স্বপ্র-সদৃশ, তাই স্বপ্নস্থান । জীব এই সন্ধিস্থানে যখন উপস্থিত হয়ঃ 

তখনই মাত্র ইহলো'ক ও পরলোক উভয় স্থান অবলোকন করে।; 

তবুও কৌতুহলী মানব যুগ-বুগান্তের সাঁধনায় তার অবশ্থ-গন্তব্য সেই 

সুক্মলোক সম্বন্ধে ইহ জীবনেই কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। 

ধারা এই রহস্তের কণামাত্র সন্ধান পেয়েছেন, দ্েবদত্ত সুঙ্দৃষ্টি বা ভগবৎ- 

প্রেরণ! তাদের পথ-প্রদর্শক । আবার যোগবলে. অণিমা এঁবর্ধ্য যোগেও 

তারা হুক্-দেহে জড়-দেহ হতে বহির্গত হয়ে এ সকল স্থানাদি পর্যটন 

করতেও সমর্থ হয়েছেন__এ'রাই সত্য্রষ্টা খষি। 

ভারতীয় হিন্দুর ধর্মগ্রন্থে ও দর্শন শাস্ত্রে স্থানে স্থানে পরলোক ও 

পারলীকিক জীরনের কিছু কিছু আভাস পাওয় যায়। রচয়িতা সেই 

সব খষি হয়ত তপঃপ্রভাবে সে রহস্য উদঘাটনে অধিকারী হয়েছিলেন । 
পপ 

সি বৃহ উপ.."8।৩1৯ 
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পরলোক 

পাশ্চাত্যে অপেক্গারৃত আধুনিক কালে দু-একজন মনীষী পরলোকের 
অবস্থা! দিব্যদৃষ্টি প্রভাবে দর্শন করেছেন বলে প্রকাশ ।৯ আরও আধুনিক 
কালে থিওজফিষ্টদের মধ্যে কোন কোন সাধুচরিত্র পণ্ডিত পরলোকের 
একাধিক অংশ সুক্্-দেহে পরিভ্রমণ ক'রে সেই সকল স্থানের সাক্ষাৎ 

পরিচয় লাভ করেছেন, এরূপ জানা যায়। তারা আপন আপন রচনায় 

এ বিষয়ের কোন কোন তথ্য প্রকাশ করেছেন । 

আর পরলোক সন্ধে। প্রত্যক্ষ ম্বোপাঁজ্জিত জ্ঞান পৃথিবীতে প্রচার 

করেছেন পরলোকগত বহু মানব,_-অর্থাৎ বিদ্দেহী মানবাত্স! (50171) 

স্বয়ং। তার! কৃপা ক'রে বিভিন্ন সময়ে নানা দেশে অগণ্য চক্রকক্ষে 

(5921)০৪ £09910এ ) আবিভূতি হয়ে আমাদের অজ্ঞাত সেই লোক 
সম্বন্ধে আপন1দের নিজন্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। 

বিদেহী মানবের এই সব ভিন্ন ভিল্স বর্ণনার মধ্যে মূল কথার প্রচুর 

পরিমাণে সাদৃশ্য আছে, কিন্ত কোন কোন বিষয়ে একের সহিত অন্যের 

বর্ণনার সমন্বয় ঘটে না, এমনও দেখা যায় ।২ এরূপ হবার প্রধান কারণ 

ছুটি। প্রথমতঃ- বয়স, জ্ঞান ও প্রকৃতি ভেদে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির 

দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন । কবি একজন ও বৈজ্ঞানিক আর একজন, একটি সন্য- 
প্রস্ফুটিত ফুলকেও ঠিক একই চক্ষে দেখেন না । ক্রীড়ার মধ্যে শিশু ষে 
পরমানন্দ পায়, বুদ্ধের পক্ষে তা সম্ভব নয়। দেব-মন্দিরে প্রবেশ ক'রে 
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লোকাস্তর 

কেহ হয় ভক্তিভাঁবে বিভোর, আর কেহ ব! প্রতিমার মুকুট ও সিংহামনের 

কারুকার্য দেখে প্রলুব্ধ হয়। বাহিরের বস্ত অন্তরে গ্রহণ করবার, 

উপলব্ধি করবার শক্তি সবাঁর সমান বা একই ভাবের থাকে না। 

পরলোক সম্বন্ধে বিভিন্ন বিদেহীর বর্ণনার মধ্যে যে অনৈক্য দেখা যায়, 

তার অপর কারণ এই ;_-পরলোক ত একটা ক্ষুদ্র নগর ঝ! পল্লী মাত্র 

নয়। মরণীন্তে সাধারণ মানৰ সেখানে উপনীত হযে সেই বিশাল 
রাজ্যের অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র প্রথমে দর্শন করেন। জ্ঞানী এবং জ্ঞানহীন, 

উদ্দার ও হীনচিত্ত, সাধু ও অসাধু, ধার্মিক ও দুক্কৃতকাঁরী-_কত বিভিন্ন 

প্রকৃতির, বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী সেই দেশে উপনীত হ'য়ে সকলেই যে 
একই স্থানে এবং একই অবস্থায় বাস করবেন, তাও ত আর সম্ভব নয়। 

রুতকন্মমান্ুসারে প্রত্যেকের স্থান আবেষ্টন ও অনুভূতি পৃথক্ পৃথক্ হওয়াই 

স্বাভাবিক ১১__যেমন এই পৃথিবীতে নানা পধ্যায়ের জ্ঞান বুদ্ধি ও 
অবস্থাযুক্ত লোক নিয়তই দেখ! যায়। 

শিশু যেঙ্দিন এ পৃথিবীতে জন্মলাভ করে তখন সে তন্দ্রাচ্ছন্ন। জন্ম 

মাত্রই সে পৃথিবীর সকল রহস্যের পরিচয় লাঁত করে না, ধীরে ধীরে তার 
জ্ঞানের উন্মেষ হ'তে থাকে । পরলোকগত মাঁনবও তেমনি তার নূতন 

আবাসে উত্তীর্ণ হবার পরই, অথবা তার অত্যল্প দিন মধ্যেই, সে স্থানের 

সকল রহস্য পরিজ্ঞাত হয় ন1। শিশুর প্রথম অন্গভূতি-_মাতৃবক্ষ, 

মাতৃক্রোড়। মরণাস্তে বিদেহী-মানবের প্রথম পরিচয় তার সাময়িক 
পাপা এ০ পাপা পাপ ৮ পিসী শসা | পপ পলাশ শশা্পীপে সপ আপা পপাস্পীসপশিপিদ পাপা | পাটা শি পাটা পাপী | পপ 
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পরলোক 

পারিপার্থিক»_একট! ক্ষুদ্র গণ্ডী মাত্র। পে লোকে উত্তীর্ণ হওয়া মাত্রই 

সর্বমানব অকম্মাৎ দিব্যদৃষ্টি লাভ করে না।৯ 

পরলোক সম্বন্ধে পৃথিবী-বাসী মানবের সঠিক ধারণ! করাও হয়ত 

কষ্টসাধ্য । আমরা পরিচিত বস্ত্র তুলনা! দিয়ে অপরিচিত র5স্যাকে 

বোঁঝবার চেষ্টা করি। যে ব্যক্তি কথনো আকাশশ্যান ( এরোপ্লেন ) 

দেখেনি, পাখীর বিস্তৃত পক্গপুটের তুলনা দিয়ে তাকে প্র অদৃষ্ট-পূর্বব 

আকাশ-যান বোঝান সম্ভব । কিন্তু যেখানে পরিচিত ও অপরিচিত 

বস্ত ছুটির মধ্যে বস্তুগত বা প্রকারগত সাদৃশ্টের সম্পূর্ণ অভাব, সেখানে 

এ নৃউন রহস্তটির সঠিক ধারণ! করা, বা! করানো, ছুই ছুঃসাধ্যতর হয়। 

পরলোকের অবস্থাও পৃথিবীর অবস্থা হতে নানা কারণেই বিভিন্ন । 

মানব সে লোকে জড়দেহ বিমুক্ত, তবুও তার পূর্ণ, প্রাণবন্ত, চৈতন্যময় 

অস্তিত্ব বর্তমান। ুক্ষমদেহ, ন্বাধীনগতি, কিন্তু সে গতি সর্বববিষয়ে 

যথেচ্ছ বা অপ্রতিহত নয়। গৃহদ্বার সে লোৌকেও আছে, পূর্বগামী পতি 

পড়ী আত্মীয়ের সঙ্গে নবাগতের মিলনও সংঘটিত হয়, কিন্তু পাঁধিব “ঘর- 

সংসার” বলতে য! কিছু বুঝায় তার অন্তরূপ সেখানে ত সে সবের কিছুই 

নাই, কাজেই একভাবে অখণ্ড অবসর । কত করুণাময় সহায়ক তাদের 

মঙ্গলের জন্য সেখানে সতত ব্যাপূত রয়েছেন। ভর্দ হতে উদ্ধতর, উন্নত 

হতে উন্নততর গতির জন্য নিত্য নব পরিকল্পনা, আরও যে কতকি 

অজ্ঞাতপূর্বব অপূর্ব বিষয়ের প্রাচুর্য, পার্থিব ভাষায় সে সকল ব্যাপারের 

বর্ণন! কর! সম্ভব নয় বলেই বিদেহীর! বলে থাকেন ।২ 
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আমি জানি, আমার পরিচিত কয়েকজন বিদেহী আত্মীয়-বন্ধুও 

সেখানের সম্বন্ধে প্রশ্ন কর! হ*লেই উত্তর দেন_-ণবলতে নেই।” একটি 
বন্ধু-কন্া (দশ বৎসরের বালিকা ) যখনই এইরূপ কুট প্রশ্ন নানা ছলে 

করা হয়েছিল, সততই উত্তর দিয়েছে,__ণ্বল্তে নেই।» 

প্র। কেন বল্তে নেই? 

উ। বল্তে বারণ আছে । 

প্র। কেবারণ করেছে? 

উ। গুরু। 

এই “গুরুতন্ব”ও পরলোকের এক মহান্ রহস্যময় নিগৃঢ় তত্ব। এই 
সব নানা! কারণে পরলোক সম্বন্ধে যতটুকু রহস্য আজও উদঘাটন হয়েছে 

তা হতে কত অধিক যে অপ্রকাশিত আছে, বলা যাঁয় না। 

পরলোক এক বিশাল রাজ্য । যতদূর জানা যায়, এই পৃথিবীকে 

কেন্দ্র ক'রে চন্দ্রের গতি-রেখাও অতিক্রম করে সে রাজ্য বিস্তৃত। এই 

রাজ্যের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত পৃথিবীস্থ ভূত-পঞ্চকের অপেক্ষা সুক্ 
পরমাণু সমূহ ( পঞ্ধীরুত পঞ্চতন্ব) দিয়ে রচিত; তাই আমাদের চক্ষু- 

কর্ণাদির অগোচর ৷ পুিবীকে ঝেষ্টন ক'রে এমন কয়েকটি স্তর বা ভূমি 

বিস্তৃত হয়ে আছে, তারই সমষ্টি হ'ল পরলোক । সর্ব নিম্ন তম ভূমির 
নিয়তম অংশ এই পৃথিবীর গর্ভে প্রবিষ্ট । প্রত্যেক পরবর্তী (অর্থাৎ 

উন্নততর ) ভূমির উপাদান তার পূর্ববর্তী ভূমির অপেক্ষা লুল্মতর। 
পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ এই ্ৃষ্টি-উপাদান মাত্র। এই বস্তুগত পার্থক্য 

থাকা বশত:ই এক স্তর-বাসী বিদেহী সহজে অপর কোন শুরে যাতায়াত 
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পরলোক 

করতে পারে না। যে ভূমি বা স্তর যত সুক্ষ, তার অধিবাসীর দেহও সেই 

তুলনায় তেমনি সুঙ্মতর । বরং উচ্চন্তরের অধিবাসীর পক্ষে চেষ্টায় নিম 

স্তরে অবরোহণ সম্ভবপর ও সাধ্য, কিন্তু নিম্বভূমির অধিবাসীর বিনা 
সাধনায়? অথব! হুক্্মতর দেহ লাভ করবার পূর্বের উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ 

সুদুর পরাহত। 

শুধু নিয়ম্তর অধিবাসীর পক্ষে উচ্চন্তরে অভিগমন যে অসাধ্য তা নয়, 
উচ্চন্তর বাসীরও নিম্নতর ভূমিতে ( এবং পৃথিবীতে ) অবরোহণ অন্ুশীলন- 

সাপেক্ষ এবং ক্ষণন্থারী। এ পৃথিবীতে মানব জীব-রাজ্যে শ্রেষ্ঠ, কিন্ত 
উন্মুক্ত বাষুই তার স্বাভাঁবক আবেষ্টন; বদি অগাধ বারি-রাঁশির মধ্যে 

সে কিছুক্ষণ নিমজ্জিত থাকে, তার স্বাচ্ছন্দের অন্তরায় ঘটে । তেমনি 

মৃত্যুর পর সাধারণ সু্-দেহীর পক্ষে স্ুলতর ভূমিতে আবির্ভাব যদি 
বহক্ষণব্যাঁপী হয়, সেও তার পক্ষে বথেষ্ট কষ্টকর হওয়! বিচিত্র নয়। নূতন 
জগতের নির্দিষ্ট বিধানে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং তার শরীরের 

উপাদান আর পূর্ব এই স্থল জগতের ঘন বাযুস্তরকে সহ্য করতে 

অভ্যস্থ থাকে না। 

আমি নিজে প্রত্যক্ষ ' করেছি, এবং অন্তত্র হতেও শুনেছি, ধাদের 

এখানে বহুলায়াসে মিডিয়াম বা এ প্রকার কোন উপায়ে ডেকে আন! 

হয়, প্রায়ই অল্লক্ষণ পরে তার! সকলেই ফিরে যাবার জন্য ওৎস্থক্য প্রকাশ 
করে থাকেন।__«কেন যেতে চাইছো১ এখানে এসে কি কষ্ট হচ্ছে? এ 

প্রশ্নের এই এক উত্তর সকলের কাছে পাওয়! গেছে ;_ “হা, কষ্ট হচ্চে, 

বেণীক্ষণ খাকলে কষ্ট হয়, আজ আমি ।” 
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লোকাস্তর 

বারা যত পূর্বের এখান হ'তে বিদায় নিয়েছেন, ত1রাই তত বেশী 
আগমনে অনিচ্ছুক এবং প্রত্যাবর্তনে ওঁৎসুক্য-সম্পন্ন। এর দুটি কারণ 

অনুমিত হয় ১__ এক, পৃথিবীর প্রতি পূর্ববমোহ হাঁস ১ অপর, পৃথিবীর 
জলবাধু সহা করবার শক্তির অভাব। উচ্চ প্রাসাদ-বাসী ধনী ব্যক্তির 

পৃতিগন্ধযুক্ত লেদ-পক্থিল কুটীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হলে যে দশা ঘটে, মনে হয়, 
এও যেন ঠিক সেই প্রকারের একটা! দারুণ অস্থাচ্ছন্দ্যবোধে প্রত্যাবর্তন- 
উন্মুখতা। আমর! হয়ত অনেক সময় দুঃখিত হয়েছি, কিন্ত তাদের ধ'রে 

রেখে কষ্ট দিতেও মনে ব্যথ! লেগেছে । মনে মনে বলেছি __ 

“এখানের তগ্তবাঘু আতপ নিশ্বাসঃ স্পর্শ যেন করে না তোমারে ; 

মোর তরে থাক্ এ সকল, তুমি থেকো ক্লানস্তিহর। শান্তি পারাবারে ।” 

88. 



ভিত্রভীল্স অ্যন্লি 
জাগরণ 

মৃত্যুর অব্যহিত পরে মানবের একটা মূচ্ছাপন্ন অবস্থা ঘটে। 

কেহ বা সে মূঙ্ছ] ক্ষণেকে অতিক্রম করে, কারও বা! সু্দীর্ঘকাল ( মাঁস, 

বর্ষ, যুগ ) তন্ত্রীচ্ছন্ন ভাবেই অতিবাহিত হয়ে যায় ।১ পাখিব জীবনে যার 
দৃষ্টি যত প্রসারিত, যার অন্তর যত দয়ার্দ, পরছুঃখ-কাতর, যার চিত্-ভাব 

যত বেশী উচ্চমুখী, তার মৃত্যু-সুচ্ছা তত হ্বব্পস্থায়ী। 

পরপারে জাগ্রত হয়ে মাধারণ মানব মুগ্ধ হয়ে দেখে তার আশার 

অতীত সেই লোক, রূপে, বর্ণে, গন্ধে, উৎফুল্ল আনন্দের স্বাগত অভিনন্দনে 

অনুপম, অপরূপ ।১ “সাধারণ মানব” বলতে এ প্রসঙ্গে বুঝায় গৃহীঃ 

কন্মী আদি জীবনের সকল অবস্থার সকল মতাবলম্বী নরনারী, ঘাঁরা 

স্বাভাবিক ভাবে পাথিব জীবন যাপন করেছে ; পাপের শ্বোতে আত্ম- 

বিসর্জন করেনি, অথবা "অসাধারণ ধর্মের উচ্চতন অনুষ্ঠানে প্রচুর পুণ্য 

সঞ্চয়ের সুযোগ পারনি । সরল, নিন্ধমল ভীবন সহজ ভাবে যাপিত করেছে, 
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লোকান্তর 

তা জীবনের যেকোন স্তরে এবং জগতের যে কোন ধর্মেই হোক । 

পরলে কে পবিত্র জীবনের বিচাঁর পূজা-হোঁমের আয়োজন-সাঁপেক্ষ নয় 

নিত্যকর জীবনে কর্তব্য কর্মের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান, আর সর্বজীবের 

প্রতি সাম্থকম্প সহাম্গভূতি”_এই-টুকুই হ'ল সাধারণ ভাবে মানবতার 

পরিমাপক | ওপারে মানব জাগ্রত হয় তাঁর পাঁধিব প্রকাতির সব 

বিশিষ্টতা নিয়ে । কাম, ক্রোধ ঈর্ষা, হিংসা, অথবা প্রেম, ন্নেহ দয়া, 

ভক্তি,_জ্ঞান বুদ্ধি, সবই তার অক্ষুপ্র থাকে ।১ 

ৃত্যু-ৃচ্ছা শেষে জড়দেহ-বিনিম্মুক্ত (বিদেহী ) মানব চেতনা লাভ 
ক'রে প্রথম একটু দিশাহারা হয়ে যায়। তাঁর নব-লন্ধ দৃষ্টির সম্মুথে 

পরিত্যক্ত জগৎ গৃহদ্বার, আত্মীয়-স্বজন তখনও পূর্ণ প্রকটিত ; আবার 

নৃতন জগতের মনোরম অপূর্বব আবেষ্টন, হারাঁণে! প্রিয়জনের পুনঃ-সম্মিলন | 

সে ধারণাও করতে পারে ন! যে তাঁর পাথিব জীবনের পরিসমাপ্তি 

হয়েছে । সবই যেন স্বপ্ন মনে হয় ।২ 
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জাগরণ 

” যখন তাঁর এমনি বিমূড় অবস্থা আসে; তখন দেই লৌক-বাঁসী এক 

সহায়ক (বা গুরু) উপস্থিত হয়ে এই নব-জাগ্রতের ভার গ্রহণ 

করেন। আমাদের পূর্বগামী বহু মাঁনবই সেখানে আত্মপর সকল 

আগন্তকের এই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ।১ ত্বারা উপদেশ দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে, 
নানাভাবে তাদের নৃতন দৃষ্টি উন্মীলনের সহায়তা! করেন । সব আগন্তক 
এই সহায়তা শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করে না; কেহ বা বিদ্রোহী হয়, বারগ্বার 

সকল সাহাধ্য প্রত্যাখ্যান করে ; তাঙ্গের মন মগ্ন হয়ে থাকে পরিত্যক্ত 

পৃথিবীর প্রান্তে । ইহ-জীবনে যার বিষয় বাসন! ভিন্ন চিত্ত-ভবনের আব 

কোন বাতায়নই উন্মুক্ত হয় নিঃ অপর সব কিছুই তার পক্ষে অন্থখকর। 

এই সব ব্যক্তির মধ্যে কেহ বা নব-জাগরণের পর হুক্ম-দেহে পৃথিবীর দ্বারে 
এসে বিগত জীবন যে অধ্যায়ে ইহলোক পাঁরত্যাগ করে গেছে সেইখাঁনেই 
পুনঃ প্রত্যাবর্তন করতে চাঁয়, আবার কেহ বা পরিত্যক্ত বাসগৃহের সান্গিধে 
উপস্থিত হ'য়ে দিবসে নিশীথে নানারূপ উৎপাত ক'রে-_( এমন কি ইষ্টক- 

প্রন্তরার্দি নিক্ষেপ করেও )- আপনাকে প্রকাশ করতে উত্মুক হয়। 

যখন বার বার তার উপলব্ধি হয় যে, গৃহবাসীকে সে কেবল ভীত ও 

শঙ্কিতই করে, যখন নিঃসন্দেহ হয যে সেই পূর্ববজীবনে প্রত্য'বর্তন আর 

কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়,_-তখন ব্যথিত, মন্দপীড়িত, উপাধহীন হ'য়ে 

গভীর হতাশার মধ্যে ইহলোক ও পরলোকের মধ্যপথে কিছুদ্দিন ভ্রমণ 
করে বেড়ায় । 

ক্রমে একদিন দেবতার কৃপায় তার স্তববুদ্ধির উন্মেষ হয়, ব্যথা 

বিদ্রোহ দূরে চলে যায়, দয়ার্জ সহাঁয়কের প্রসারিত কর লোভনীয় বলে 
মনে হয়। সেই তার উর্ধগতির পথে যাত্রারভ্তের সুচনা । কিন্ত যাত্রার 
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লোকাস্তর 

পূর্বে প্রয়োজন বিগত পাঁধিব জীবনের অর্জিত কুসংস্কার সমূহ পরিত্যাগ 

ও সেজন্বা আবশ্যক-মত সাধন] । 

মানব মাত্রেরই পরলোকে প্রথম প্রয়োজন--এ পৃথিবীর কর্মক্ষয় । 

বাসনা কামনার বহু বন্ধনে বদ্ধঃ শত লিগ্সায় বিজড়িত আমরা”গ--কত 

অপূর্ণ আকাঙ্ষা অন্তরে নিয়ে সেই দেশে উত্তীর্ণ হই। যদি কামনার 

বহি সেলোকেও আমাদের দগ্ধ করেঃ তবে ত অগ্রগতি আর সম্ভবই 
হয় না। তাই পরলোকে আমাদের প্রথম কর্ম হ'ল পাঁধিব কামনা, 

পাধিব বন্ধন হ'তে মুক্তিলীভ।১ অর্থলিগ্প, সে লোকে উত্তীর্ণ হয়ে 

পরিত্যাক্ত অর্থের দিকে নিনিমেষে চেয়ে থাকে । ভোগী যে, সে ভোগ্য- 

বস্তর সন্ধানে সেখানেও প্রবৃত্ত হবার প্রয়াস করে। অভ্যাসের এমনি 

পরিণাম! অভ্যাস আমদের জীবন-মরণের সাথী । 

যখন একাগ্র সাধনার ফলে মন্তয-আকাজ্ষা সে লোকে আর 

আমাদের বিচলিত করে না, চরণের শৃঙ্খল আপনাহতেই খসে প্ড়ে যায, 
অভ্যস্ত ভোগস্থখের জন্য আর দীর্ঘশ্বাস পড়ে না, তখন পরলোঁকে 

অগ্রগতি আরম্ত হয়। যিনি ইহলোক হতে নিরাকাজ্জী হ'য়ে পরপারে 
উত্তীর্ণ হন, তাঁর অগ্রগতির তিলমাত্র বিলম্থ হয় নীঁ। 

ওপারে আমাদের যাত্রীরস্ত হয় সোপানের সেই স্তর হতে যেখানে 
যার ইহজীবনের পরিসমাপ্তি হয়েছে। জ্ঞানী জ্ঞানমার্গে যতটুকু অগ্রসর 
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জাগরণ 

হয়েছেন, যোগী যে শিখরে আরোহণ করে এখান হ'তে অপন্থত হয়েছেন, 

ভক্ত আপনার সাধনার বে স্তরে পদার্পণ ক'রে অস্তিম শ্বাস পরিত্যাগ 
করেছেন, ভাবুক যে ভাঁবধারায় তন্ময় হয়ে প্রাণ-প্রিয়কে অগ্বেষণ করেছেন, 

অপরিম্]ুর্জিত মানব ইহজীবনের আলোক-সম্পাতে যতটুকু উদ্দ্ধ হয়েছেন, 
_ প্রত্যেকেই তার অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থা হতে সেই নৃতন লোকে 

বাত্রারস্ত করেন।১ তার পর ধীরে ধীরে উচ্চ হ'তে উচ্চতর ধামে তার 

অধিরোহণ ঘটতে থাকে । 
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স্ভ্রীম্ম অহ্খ্যান্স 

প্রথম অনুভূতি 
মৃত্যুর দ্বারপথ হতে বাহির হয়ে মাঁনব বখন সুক্মদেহে পরপারের নৃতন 

লোকে প্রবেশ করে, তখন তার প্রথম কি অনুভূতি হয়, সে কথা কোন 

কোন বিদেহী প্রকাশ করে বলেছেন। 

সে পথে যাত্রীর সর্বপ্রথম অনুভূতি এই যে মৃত্যু-সময়ে মানবের কোন 

যন্ত্রণাই থাকে না।১ ব্যাধির যন্ত্রণা, অস্ত্রোপচার প্রভৃতির যাতনা যা 

কিছু মৃত্যুর পূর্বেই নিবৃত্তি লাভ হ/য়ে দেহী যখন স্কুল শরীর ত্যাগ করে 

পরপারের পথে বাহির হয়, তখন তার সে যাত্রা বেদনা-বিহীন। গুধু তাই 
নয়। বরং এক অপূর্বব স্বাচ্ছন্দ্যের আম্বাদ সে সেই সময় লাভ করে !২ 
শৈশব-জীবনে বালক যেমন আপনার আনন্দে আপনি তন্ময় হয়ে থাকে, 

পরপারে উত্তীর্ণ হবার পর নব-জা গ্রত বিদেহীও তেমনি অম্লান, অপরিমেয় 

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে । দেহ আছে" কিন্তু তাঁর জড়তা নাই, 

অনুভূতি আছে কিন্তু দুঃখ নাই, পূর্ববগাঁমী আত্মীয়-বন্ধুর সম্মিলন আছে, 
স্পা সদ শশী শশী পাশা ৮ শশা শশী স্পস্ট পপ সপ পপি শা 
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প্রথম অন্থুভূতি 

কিন্ত কারও সাথে স্বার্থ-সন্বন্ধ নাই। পারব জীবনে যে সকল বস্ত 

মানবের সঙ্গে মানবের বিরোধের প্রধান কারণ _অর্থ? বিত্ত'_তার অস্তিত্ব 

পরলোকে না থাকায়, অন্ন-চিন্তা, দুঃখ-ব্যথার চিন্তা» যা জাগতিক 

জীবনের নিত্য সহচর,__সে সকলের কারণ না থাকায়, একটা গভীর 

প্রশান্তি পরপারে নব্জাগ্রত মানব-চিত্তকে আবেষ্টন করে। সেই স্ুক্স- 
লোকের অপূর্বব পরিবেষ্টন, আর তারই মাঝে আপনার চৈতন্তময় 
অস্তিত্বের নৃতন অনুভূতিতে সে বিষুদ্ধ হ'য়ে যায়। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের 
অভাব নাই। 

(১) আপনার মৃত্যুর অব্যবহিত পরবত্বী অবস্থা বর্ণনা করে মাঁকিন 
লেখিকা শ্রীমতী ভুলিয়া এম্স্ মণীষী ষ্রেডকে (৬৮. [. 5658) 
বলেছেন,_“চেয়ে দেখি আমি পাধিব দেহ হতে মুক্ত হয়েছি। অপূর্ব 
সে অনুভূতি । যে শয্যায় তখন আমার দেহ শায়িত ছিল, তার নিকটেই 

আমি দীড়িয়ে ছিলাম। মৃত্যু এসে যখন আমার চক্ষু অবরোধ করেছিল 

তীর পূর্ববক্ষণ পথ্যস্ত গৃহের যা! কিছু দৃষ্টি করেছি, মৃত্যুর পরেও সে সব 
পূর্ব্বেরই মত দৃষ্টিতে পড়েছিল । মরণের কোন যন্ত্রণাই অন্গভব হয় নি। 
অন্ুতব হয়েছিল অসীম ন্বিগ্ৃতা আর শাস্তি ।-..আশ্চ্য্য হয়েছিলাম-_-কি 

ক'রে এই অপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হল। তথন দেখি আমার পাধিব 
জীবনের অবসান হয়েছে।১ 

(২) শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অনুরূপ! দেবীর প্রাণাধিকা! পৌত্রী-কুমারী 
অরুণা__বিহার-ভূমিকম্পে গৃহপতনের ফলে ইহলোক পরিত্যাগ করে। 

দেহাস্তের অব্যবহিত পরবত্তী অবস্থা পিতাঁমহীকে বর্ণনা ক'রে সে 

আত সি আপ সপ সাপ 
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লোকাস্তর 

বলেছে £__ আমি বসেছিলাম, হঠাৎ মাথায় জোরে আঘাত লেগেছিল। 

তারপর দেখি একজন সন্যাঁসপীর মত লোক আমায় ডাকছেন । 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

দেখলাম 

তিনি কে? 

গুরু । 

তারপর কি হল? 

তারপর তোমার দিদি (ইন্দিরা দেবী) এলেন। আমি 

আমি ইটের ভেতর আছি, অথচ এড়িয়ে আছি; তারপর 

দেখলাম অনেক লোক এঁ রকম অবস্থায় আছে। 
প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্রু। 

উ। 

গ্। 

উ। 

তুমি ত ইটের ভেতর ছিলে? কি করে এসব দেখতে পেলে? 
আমি ত ইটের ভেতর আর ছিলাম না। 

তারপর তুমি গ্রথম কোথায় গেলে? 

তৃতীয় (স্তর )। সেখানে মাস ছয় ছিলাঁম। 

তারপর বুঝি চতুর্থে গেলে? 

হী 

কার সঙ্গে গেলে? 

গুরু 

নিজেই গেলে? 
না, উনি এসেছিলেন ।১ 

(৩) বৈজ্ঞানিক ব্যারেটের (১17 ৮ড1111910 3217750 বিখ্যাত গ্রন্থে এক 

বিদেহী তাঁর মৃত্যু-্থৃতি বর্ণনা করে বলেছেন,__“প্রথমে ক্ষীণ অনুভূতি হয়েছিল 

আমার গৃহের মধ্যে শব্যার চতুদ্দিক ঝেষ্টন ক'রে একাধিক মূত্তি বিচরণ 

করছে । কিছুক্ষণ পরে গৃহটির দ্বার রুদ্ধ হল, আর সবই হুল নীরব। তখন 

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত! অনুরূপা দেবীর নিকট সংগৃহীত 

৫ 



প্রথম অন্ুভূতি 

প্রথম অনুভব করেছিলাম আমি ত আর শব্যায় শয়ন ক:রে নাই ; মনে 

হ'ল বেন বাঁষুতে ভাসমান হ/য়ে শয্যার কিছু উর্ধে রয়েছি । গৃহের স্ল্প।বশিষ্ট 
আলোকে দেখেছিলাম আমার জড়-দেহ সরল ভাবে শয়ান রয়েছে, তার 

মুখমণ্ডল রস্ত্রাচ্ছার্দিত। একবার সাধ হয়েছিল এ দেহটাঁর মধ্যে পুনঃপ্রবেশ 

করি। সে বাঁসনার তখনই নিবৃত্তি ঘটলো, কারণ, স্থুল দেহের সঙ্গে 

আমার যোগ-স্ত্র তখন ছিন্ন হয়ে গেছে। 

“সেই গৃহতলে দীড়িয়ে চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলাম । এই গৃঁহেই 
গত কয়েকদিন কত অন্রুস্থ* কত অসচ্ায় ভাবে যাপন করেছি । এখন 

আবার নেখাঁনে অবাঁধ বিচরণ আমার সম্ভব হয়েছিল । 

“্বরখানি তখন বিজন ছিল না। পিতামহ মহাশয আমার খুব 

নিকটেই ছিলেন । আমার বরোগশব্যারও তিনি কাছে কাছে থাঁকতেন। 

অপর কয়েকজনকেও সেখানে দেখেছিলাম । তখন তাদ্দের সঙ্গে পরিচয় 

ছিল না, আজ তাঁরা আমার কত প্রিয় ! 

“সেই ঘর হতে বাহির হঃয়ে তার সংলগ্ ঘরখাঁনিও অতিক্রম 

করেছিলাম । এই ঘরে আমার মা ও কয়েকজন জীবিত আত্মীয় 

বসেছিলেন। তাদের সঙ্গে বাঁক্যালাপ ক'রে উচ্চম্বরেই কথা কয়েছি, 

কিন্তু আমার কণ্ম্বর তাদের কাঁণে প্রবেশ করেছিল এমন ত মনে 

হল না। 

“পাঁঠগৃহের মধ্য দিয়ে পদব্রজেই অগ্রসর হ'লাম। সেখানে গভীর 

আধার, অস্ফুট আলোক মাত্র। তারপর বাহিরে এলাম মুক্ত 
আকাশের তলে। 

“***চেয়ে দেখি, হিমাঁনীর সেই উষায়, বালহুধ্যের প্রথম আলোকে, 

অগণ্য তারকার নিয়ে- ম্লান শীতল ধরণী বিস্তীর্ণ বয়েছে। ধরিত্রীর 

বহু-পরিচিত.দ্শ্ট আবার নয়নে এল। 

৫৩) 



লোকাস্তর 

“সহসা কখন আমার এক নৃতন দৃষ্টির উন্মেষ হ'ল। ফুল বিকশিত 

হ'লে তার অন্তর্বস্তী অংশ প্রকাশ পায়; আমিও পরী স্থল জগতের 
অবগুঠন ভেদ ক'রে এই হুক জগতের দর্শন লাভ করলাম। ভাষায় 
এ অনুভূতি বর্ণনা করা যায় না। যে ভাবেই বলি না! কেন, 

এই বিস্ময়কর ম্বতি আপনাদের বোধগম্য করার মত শক্তি আমার 

নাই। একদিন আপনারাও এ অনুভূতি লাভ করবেন, তার 

সন্দেহ কি? 

“যেখানে আমার যোগ্য বাসস্থান»_-এক অদৃশ্য আকর্ষণে সেই 
লোকে স্থান পেয়েছি । এখানেও আমার চরণে শৃঙ্খল নাই। পৃথিবীর 
আকর্ষণ এখনো আমায় স্পর্শ করে, কিন্ত সেও আমার অস্থখকর 

বন্ধন-রজ্জু নয়। যে সকল স্থান, যে সবব্যক্তি আমার প্রিয়, তাদের 

আকর্ষণ আজও অনুভব করি | ৯ 

(8) আমাদের গৃহকোণে, বঙ্গদেশে, এক বিদেহী সরল ভাষায় তার 

মৃত্যু-বর্ণনা ক'রে বলেছেন»_-"আমি দেখিলাম আমার শরীরট! 

যেখানে পড়িয়া আছে, আমি তাহার উপরে দণ্ডায়মান । মনে 

ভাবিলাম, একি! কে যেন জ্ঞান, বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া আছে। 

লোকজন ও ডাক্তার আমার পরিত্যক্ত শরীরট! নাড়াচাড়া করিতেছে ।::" 

এ সময়ে ছুটি মুক্তাত্মা আসিয়া একটা অন্ধকারের ভিতর দিয়া আমাকে 

লইয়া চলিলেন।"'ধীহার! আমাকে লইয়া আসিয়াছিলেন কাহার! কে, 

চিনি না) কিন্তু সর্ববদা তাহারা আমাকে জ্ঞানশিক্ষা দিতেন ৮২ 

(৫) প্রথিতনামা প্রাণীতত্ববিদ্ ফিট্স্-সাইমন্স্ (ছা. ড. দা9- 

১7327600010 6100 10076510010 01 0165 [01)5661:.-105, 

২. কালীকৃষ্ণ মিত্র--শোক-বিজর 
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প্রথম অনুভূতি 
70105 ) বহু বৎসর ধরে পরলোকতত্ব আলোচনা! করেছেন। তীর গ্রন্থে 

ভাঃ মর্গান্ নামে এক চিকিৎসকের অপূর্ব মৃত্যু-স্থৃতি স্কলিত হয়েছে । 
বিদেহী মর্গান্ বলেছেন,__-”পাঁধিব জীবনে ছিলাম জড়বাদী ।...মনে এই 
ধারণাই ছিল যে মৃত্যুর পর জীবের আর অস্তিত্বই থাকে না। 

“চিকিৎসাগারে আমার দ্ধেহে অস্ত্রোপচার হবার পর কি যে ঘটেছিল 

তা বেশ স্মরণ হয় না। যেন গভীর নিদ্রাভঙ্গের পর জাগ্রত হয়ে 

দেখি এক কোমল শুভ্র শয্যায় শয়ন করে আছি। কাণে এল” কার 

আহ্বান। চেয়ে দেখি সে আমার ছাত্র-জীবনের এক সতীর্থ, প্রিয় 

বান্ধব। বহুদিন পূর্বে তাকে পৃথিবী হতে বিদায় দিয়েছি। তার 

দিকে চেয়ে মনে হ'ল,__-একি স্বপ্ন! আরও কয়েকজন ক্রমে এসে 

সেখানে সমবেত হলেন। তাদের সঙ্গে পৃথিবীতে আমার পরিচয় ছিল। 
আমার চিকিৎসায় পৃথিবীতে তার! অথবা তাদের কোন আত্মীয় উপকৃত 
হ'য়ে ছিলেন, এই কথ! জানিয়ে তাঁর! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। 

পশয্যায় উঠে বসে নিজের সর্বাঙ্গের স্পর্শানুভৃতি পরীক্ষা 
করেছিলাম। ঘরের যাবতীয় দ্রব্য নিরীক্ষণ ক'রে বন্ধুকে প্রশ্ন করলাম, 

_মিকি, ব্যাপার কি, বলত? প্রসন্ন হাসিমুখে সে উত্তর দিয়েছিল 
_বুধতে পারছ না? তোমার পৃথিবীর থেলা শেষ হয়েছে, জড়দেহ 

হতে বিমুক্ত হ'য়ে তুমি এই হুক্্মলোকে উত্তীর্ণ হয়েছ। সে কথ! 
আমার বিশ্বাস হ'ল না। চারিদিকে সব ত বান্তৰ বলেই মনে হয়েছিল, 

কোনও পার্থক্য অনুভব হয়নি। প্রভেদের মধ্যে এই যে একটা 

-আনন্দ আবঝেষ্টন সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছিলাম, দ্লেহ মন কত 

না লু মনে হয়েছিল। সত্য, বটে, কোন যন্ত্রণাই তখন আর ছিল 
নাঃ কিন্তু ভেবেছিলাম এ আমার গভীর সুপ্তি আর রোগমুক্তির 

ফল। আমার মৃত্যু হয়েছে ?-_-অসম্ভবঃ অচিস্ত্যনীয়। 

৫৫ 



লোকাস্তর 

“দিশাহারা হয়ে শয্যা ত্যাগ করে বন্ধুর বাহু গ্রহণ করেছিলাম । 

সে বলেছিল-__একবা!র স্থির-সংকল্প হ'য়ে এঁ জড়দ্দেহটার মধ্যে প্রবেশ 

কর ত। শবাঁধারের মধ্যে আমার পরিত্যক্ত সেই দেহ এবং সেই মুখের 

দিকে চেয়ে শিউরে উঠেছিলাম। গৃহথানি তখন. ফুলে ফুলে আকীর্ণ। 

কাণে প্রবেশ করেছিল সবার ক্রন্দন। আমার ন্নেহময়ী জননী ও পত্তী 
সেইথানে বসে বিলাপ করছিলেন ।--আমার মৃত্যু হয়নি” _এই কথা 

বলে তাঁদের প্রবোধ দিবার চেষ্টা করেছিলাম । সে কথা তাদের কর্ণগোচর 

হ'ল না। আরও উচ্চৈম্বরে চিৎকার করে বলেছিলাম ; পত্বীকে বাঁছুবন্ধনে 

গ্রহণ করেছিলাম । আমার স্বর, আমার স্পর্শ কিছুই তার অনুভব হল 
না। পত্রী ও অন্ত সব আত্মীয়ের স্থনিবিড় শোকে কাতর হয়ে চিৎকার 

কঃরে বন্ধু মিকিকে বল্লাঁম_-“পরমেশ্বরের দৌহাই, আমায় অন্ত কোথাও 

নিয়ে চল।” প্রস্থান ত্যাঁগ করবার প্রবল ইচ্ছা হ'ল। 
"মুহূর্ত মধ্যে সে দৃশ্টঠ অন্তহিত হয়েছিল। বেস্থান আমার পার্থিব 

জীবনের চিন্তা দিয়ে, বাক্য দিয়ে, কন্ম্ম দিয়ে পূর্বব হতেই রচন! করেছি 
এবার সেই স্থানেই উত্তীর্ণ হয়েছি শুনলাম । পূর্বগামী আত্মীয়-বন্ধু 
গ্রভৃতি সেখানে আমায় স্বাগত অভিনন্দন করলেন। তবু কখনো কখনো 
তারপরও দুশ্চিন্ত। হ'ত__এ সব বুঝি ঝা স্বপ্ন । 

“ভূলোকের গণনায় মাসখদ্ধ অতীত হবার পর ক্রমে প্রত্যয় হল যে 

সত্যই আমি মৃত্যুর দ্বারপথ অতিক্রম করে এই লোকে প্রবেশ করেছি ।৮১ 

(৬) বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ লজ. (১11 011৮91 1,09952 ) এর “রেমণ্ড ” 

গ্রন্থে তার পুত্রের পরলোকে প্রথম অনুভূতির বর্ণনা আছে । এই বিদেহী 

পুত্র বলছেন,_-“এই লোকে আগমনের পর প্রথমেই আমার সাক্ষাৎ হ'ল 

স্পা পা | পাদ শী পি মস 

১,::72%5517))0719--- (07610100006 [550710 [0০০৮-4৪, 
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প্রথম অন্থুভূতি 

পিতামহের সঙ্গেঃ তার পর এসেছিলেন অন্ক সকলে । এত সম্পূর্ণ 
জীবন্ত তাঁদের দেখেছিলাম, যে ধারণ! করতে পারিনি আমার 

নিজেরও মৃত্যু হয়েছে ।"*'পৃথিবীতে আমার যেমন দেহ ছিল, আমার 

বর্তমান দেহ তাঁরই অনুরূপ । এক একবার এই দেহটাঁকে পীড়ন করে 

দেখি, এট! কি সত্যই একটা দেহ? এটার বে সত্য অস্তিত্ব আছে, 

তাঁর সন্দেহ নাই। তবে পার্থিব দেহে যত অধিক বেদনা অনুভব হয়, 

এ দেহে তা হয় না। এই দ্রেহ-মধ্যে থে সব যন্ত্র আছে, সেগুলি ঠিক 

পূর্বেবের মত নয়; কিন্তু বাহ দৃষ্টিতত কোন প্রভেদ বোধ হয় না। আমার 

চক্ষু, কর্ণ, চোখের পঙ্গঃ এমন কি ভ্র-ও আছে; জিহবা, জন্ত সবই 

অক্ষুণ্ন আছে ।”১ 

সং ন ঈ নং সী 

এক সজীব লোঁকে নিদ্রামগ্ন হয়ে আর. এক সভীবতর, চৈতন্যময 

লোকে পুর্ণ জাগরণ,”__এই হ'ল মৃত্যু । তাই বহু সম্মানিত একাধিক 

বৈজ্ঞানিক বলেছেনঃ__“মরণ হ'ল এক নবতর অস্তিত্বের বা নব-জীবনের 

প্রবেশ-দবার ।”২ 

স্পা পাশা শপ নখ পে শপ লা শা পপ আও শপ: পপ পিস ও এ) লহ সি 21 টিউিটিনি 
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চক্স্ভুর্্ম অ্্যান্ম 
ভঃ, ভূঘগ হঃ 

অতি প্রাচীনকাল হতেই বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদ মরণের পর বিদেহী- 

মানবের ম্বর্গ বা নরকে বসতির কথ! প্রচার করেছেন। সাধারণতঃ 

স্বর্গ বণিত হ/য়েছে_-পারিজাত-মুরভিত, অগ্সরার নৃপৃর-নিকণ-বন্কৃতি 

পরমানন্দময় সুখ-লোক, পুণ্যাত্মার বাসভূমি। আর নরকের বর্ণনায় 

দেখতে পাঁই,__উত্তপ্ত লৌহ-কটাহের জাল।ময় স্পর্শ-কাতর পাগীজনের 
আকুল-ক্রন্দন-মুখরিত অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন কারাগার । এই উভয় বর্ণনাই যে 
প্রধানতঃ রূপক, তাঁর সন্দেহ নাই । তবে ম্বর্গ যে শান্ত, ন্নিঞ্চ, আনন্দময় 

ধাম, আর নরক একটা নিঙ্নারণ দুঃখময় আবেষ্টন, তা অন্ততঃ নিঃসন্দিগ্ধ | 

হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে পরলোকের বিভিন্ন অংশের পৃথক্ পৃথক্ নাম এবং 

অবস্থা বণিত হযেছে । উপনিষদ্ বলেছেন, তিনটি লোৌক১ আছে,__ 
মনুষ্যলোক, পিতলোক ও দেবলোক ।:****. দেবলোৌকই সকল লোকের 

শ্রেষ্ঠ ।২ দেবলোক পঞ্চবিধ, তাই অন্তত্র সাতটি লোকের উল্লেখ দেখা 

যায়+__ভূৃঃ ভূবঃ ন্বঃঃ মহঃঃ জন, তপঃ ও সত্যম্। 

পাতগ্জল দর্শন ভূ-তূবাদি লোকের বর্ণন! প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, 

ভবনের বিস্তার সপ্তলোক-ব্যাপী; অবীচি (সমম্ত লোকের অধোভাগন্থ 

১. লোক-্তুবন ব৷ জগৎ. ভোগাশ্রয় স্থান। 
২. অথ ত্রয়োবাৰ লোকাঃ__মনুব্যলোকঃ, পিতৃলোকঃ, দেবলোকঃ । 

***দেবলোকে! বৈ লোকানাং শ্রেষ্ঠঃ। বৃহ. উপ. ১18।১৬ 
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ভূঃ ভূবঠ স্বঃ 

নরকস্থান) হ'তে আরম্ভ ক'রে সুমের পর্বতের পৃষ্ঠদেশ পথ্যস্ত হ'ল__ 

ভূলোক অর্থাৎ পৃথিবী । হ্ুুমের-পৃষ্ঠ হতে ধবনক্ষত্র পথ্যন্ত গ্রহ নক্ষত্র 
তারা দ্বার স্থশোভিত স্থান-_অন্তরীক্ষ অর্থাৎ ভূবর্লোক ( বা পিতৃলোক )। 

তারপল্র স্বর্লোক। স্বর্লোক পাঁচ প্রকার । প্রথম-_মহেন্দ্রলোক, দ্বিতীয়-_ 

প্রজাপতির মহল্লেক, তৃতীয়-ত্রিবিধ ব্রহ্মলোক, অর্থাৎ জনলোক, 

তপলোক ও সত্যলোক।...অবীচির উপযুঠযপরি ছয়টি মহানরক 

স্থান।**"তাহার উপরে সপ্তপাতাল এবং তাদের তুলনায় অষ্টম স্তরে স্থিত 

এই পৃথিবী ।১ 

শ্রীমপ্তাগবংগ্রন্থ অষ্টাবিংশতিপ্রকার নরকের বিস্তৃত বর্ণনা ক'রে 

বলেছেন,_-সকল নরকই বিবিধ ক্লেশের আকর-স্থল। তবে ভরসা 

এই যে, ধারা সাধারণতঃ সরল জীবন যাপন করেনঃ সে পথে যাবার 
তাদের কোন আশঙ্কা থাকে না। 

ভুবর্লোক হ'ল পৃথিবীর পরবর্তী প্রথম হুল্্ললৌক। বিষুণপুরাণে 
আছে-_ভূমি ও হুর্য্যের মধাবর্তী যে স্থান, তাই ভুবর্লোক, ব! দ্বিতীয় 
লোক । এই লোক সিদ্ধামি ও মুনিগণ কর্তৃক সেবিত। পৃথিবীর বিস্তার ও 

পরিমণ্ডল যে পরিমাঁণ, তুবর্লোকের বিস্তার ও পরিমাণও সেইরূপ ।২ 

নচিকেত অস্তরীক্ষে যমপুরী ( তৃবর্লোক ) দর্শন করবার পর খধিদের 

কাছে তাঁর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,__“সে স্থান সুবর্ণময় দিব্যভবনে 

পরিপূর্ণ ও উচ্চ সুবর্ণ প্রাকারে বেষ্টিত। তথায় বহু জলপূর্ণ বিমল নদী ও 

দীঘিকা শোভা পাইতেছে। কোথাও সঙ্গীত হইতেছে, কোথাও কেহ 
হাস্ত করিতেছে, কোথাও বা অন্তের দুঃখ দেখিয়। ছুঃখ করিতেছে। 

১, পাতঞ্জল দর্শন__বিভূতি পাদ, ২৬ হুত্রের ভাত্ব। 

২. বিকু পুরাপ--৭।২ 
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লোকান্তর 

কোন স্থানে ক্রীড়া হইতেছে, কোন স্থানে নৃত্য হইতেছে, কোথাও 

কেহ বন্ধন-দশায় পড়িয়। আছে। এইরূপ শত সহস্ত্র গুল ও হুক জীব 

আপন আপন কর্মীন্রূপ ফলভ্োগ করিতেছে ।-'.বৈবস্তা নামে তথায় 

দিব্জলে পরিপূর্ণা মনোহারিণী প্রধান! নদী | উহার তীরে বিবিধ রচনায় 
রমনীয় উজ্জণবর্ণ প্রাসাদ-শ্রেণী আছে ।***সেথায় অগুরু চন্দনবত স্তুগন্ধ ও 

অতি শীতল মন্দবাধু প্রবাহিত হয় ।১ 

ভুবর্লোকে কোথাও স্থখ কোথাও ছুঃখ,_ছু-ই আছে । এই ভিন্ন 

ভিন্ন অংশকে বিভিন্ন “স্তর” বলা হয়। 

তুবর্লোকের পরবর্তী, অর্থাৎ শ্রে্ঠতর আর হুক্মতর লোক হল স্বঃ ব! 

স্বর্গ ( মহেন্্রলোৌক )। সাধারণ মানব এই ম্বর্গেরই আকাজ্ষায় পাখি 
জীবন যথাসাধ্য ধর্কার্যে অতিবাহিত করেন। এই লৌক পর্যন্তই 

সাধারণ মানবের পারলৌকিক গতির সীমা । 
খগ্বেন সংহিতা স্বর্লোকের বর্ণনার বলেছেন,__যাহ! নভোমগুলের উর্ধে 

আছে, যে স্থান সর্বদা আলোকমর, যে ধাম অক্ষয় ও অমুত, যথায় 

ইচ্ছান্সারে বিচরণ করা যায়, যেখানে সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ 
হয় এবং বিবিধ প্রকার আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ বিরাঁজ করে-_সেই 
ত্ব্গলৌক।২ কঠোঁপনিষদ বলেছেন,__ন্বর্গলৌকে কোন ভয় নাই, হে 
মৃত্যু, তুমিও সেখানে নাই, জরাকেও কেহ সেখানে ভয় করে না। ক্ষুধা 

পিপাসা উভয় হইতেই উত্তীর্ণ হইয়', শোক অতিক্রম করিয়া ত্বর্গে সকলে 
আমোদিত হয় ।৩ 
৯ পা দল 

১ বরাহ পুরাণ---১৯৬ অধ্যায় 

২, খগেদ সংহিতা--৯।১১৩।৭-১১ 

৩. কঠ. উপ.-_-১১২ 
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ভূ ভুবঃ স্বঃ 

এই স্বর্লোকে “সাধুশীল পিতৃগণ” দেবতাদের সঙ্গে একত্র হ'য়ে হোমের 
দ্রব্য পান ও ভক্ষণ করেন এবং ইন্দ্রের সঙ্গে এক রথে আরোহণ 

করেন১-- অর্থাৎ গ্েবতাঁর তুল্য পন্দ লাঁভ করেন। 

উপনিষন্দ চন্দ্রমাকে এই ন্বর্লোকের দ্বার বলে বর্ণনা করেছেন ।২ 

স্বর্লোকের পরবর্তী হল মহলেণিক, এবং তা হ+তেও ক্রম-ুক্তর ও 

শ্রেষ্ঠতর হল- _জন:, তপঃ ও সত্যলোক। জন-তপ-সত্য এই তিন 

ধামের সম্মলিত নাম ব্রদ্লোক। মহর্লোক ও ব্রহ্ষলোক শুধু মহা- 
মানবগণেরই গম্স্থান। 

বেদান্ত-দর্শনের সর্বশেষ হ্ত্রের (8181২২) শঙ্করভাস্তে ব্রহ্গলোকের 

এই বর্ণনা! আছে,-_-“এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে ব্রন্মলোক- ব্রহ্মার 

বসতি স্থান । সে স্থানে'**সমুদ্রতুলা, সুধা-হুদ? অন্নময় ও মদকর সরোবর, 
অমৃতৃবর্ধী অশ্বথ। সে স্থান তত্রজ্ঞানী ব্রন্মোপাসক ব্যতীত অন্তের 

অগম্য। সেই লোকে অজেয় ব্রহ্মপুরী (ক্রহ্জার পুরী ); তাহাতে প্রভু 

ব্রহ্মার বিনিম্মিত হিরগ্নয় গৃহ আছে ।” 

হিন্দুশান্ত্রমতে পারলৌকিক বিভিন্ন ভূমির অল্প কিছু পরিচয় উদ্ধৃত 
হয়েছে । বিদ্বেহী মানবের পারলৌকিক অবস্থার যে বর্ণন! যোগবা শিষ্ঠে 

পাওয়] যায় তাহা সংক্ষেপে এই £-- 

মরণমৃচ্ছা অপগত হ'লে জীব আপনাকে মন্ত-শরীরি রূপে দেখতে 

পায়। এর নাম প্রেত ( বিদেহী ) অবস্থা । 

পাথিব কন্মানুসারে বিদেহীদের প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভাগ করা 

পা শিপ পবা পপ লাস সস স্স্স্স্স্পপ সপ পাপী শশা পপ পিস 

১. খগ্বেদ সংহিতা--১০।১৫।১* 

২. কৌষী, উপ,_-১২ 
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লোকাস্তর 

যায়; উত্তম-ধার্মিক, মধ্যম-ধাম্মিক, সামান্ত-ধান্মিকঃ সামান্ত-পাপী, 
মধ্য-পাপী ও মহাপাতকী। 

কোন কোন মহাপাতকী মৃত্যুর পর এক বৎসর পর্যযস্ত মরণমৃচ্ছায় 
পাঁষাণের মত জড় অবস্থায় আপতিত থাকে, এবং তারপর জাগরিত 

হ'য়ে অসংখ্য নরক-দুঃথ ভোগ এবং শত শত যোনিতে পরিভ্রমণ করে ও 

নান! দুঃসহ যন্ত্রণা পায় । পরে কাল কালাস্তরে ভোগ অবসান হলে, 

কদাচিৎ কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ ক'রে থাকে। 

মধ্যপাপী মরণ-মোহান্তে কিছুকাল শিলার মত জড়দশা ভোগ করে। 

এবং তার অবসানে তির্ধ্গ্ আদি নানা যোনিতে ( পশুপক্ষী দ্বেহে) 
জন্মগ্রহণ ক'রে সংসার-রেশ ভোগে বাধ্য হয়। 

সামান্ত-পাঁপী মুঙ্ছান্তে আপনাকে বাসনার অনুরূপ জুসম্প মনুয়াদি 

দেহ প্রাঞধ হ'তে দেখে,__ষেন স্বপ্র-দেহ | 

সামান্ত-ধান্মিক মরণ-মৃচ্ছার অব্যবহিত পরেই চেতন! লাঁভ ক'রে 
অন্তঃকরণের মধ্যে স্বপ্রের স্ায় ভাবী-দেহ ও ভোগ্যবস্তর অনুভূতি পায়, 

এবং পরে তারই উপযুক্ত স্থান ও দেহাদি লাভ করে। 

মধাম-ধাম্মিক মরণ-মূচ্ছার পর আকাশ ও বায়ু উভয়ের সাহায্যে 
নন্দন-কানন প্রভৃতি স্থান, ক্ষ কিন্নরাদি দেহ ও তারই উপযুক্ত স্থখ দুঃখ 
ভোগ করে। এই ভোগ সমাণ্ডে পুনর্বার তার নরলোকে জন্ম হয়। 

উত্তম-ধাম্মিক মরণ-মূচ্ছার পরই হ্বর্গপুরী ও বিগ্াধরপুরী অন্থভব 

দ্বারা ভোগ করে, তারপর স্বর্গশরীর লাভ ক'রে কন্ধীন্ষায়ী ফলভোঁগ 

শেষ হবার পর পুনরায় মনুস্যলোকে শ্রী-সম্পন্ন সঙ্জন বংশে জন্ম গ্রহণ 

করে থাকে ।, 

প্ষস্ 

১. যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ_উৎপত্তি প্রকরণ, ৫৫ সর্গ, ১০--৩৮ 
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ভূঃ ভূবঞ স্বঃ 

বছ-জন্ম শেষে স্বর্গ মর্ত্যের সকল আকর্ষণ, সব বন্ধন ছে? ক'রে 

মানব লাভ করে অপবর্গ,-সুক্তিঃ মোক্ষ। তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার 

পুনমিলন। উপাসক ও উপাস্তে, ভক্ত ও ভগবানে, সাধকে ও সাধ্যে 

সেদিন আর ব্যবধান মাত্র থাকে না। একেবারে পূর্ণমিলন সংঘটিত হয়। 
সেই পরমানন্দের আহ্বানে জীব-জগৎ প্রতিদিন অগ্রগামী হয়ে 

চলেছে, _পর্বত-শিখর-নিঃম্তা শ্রোতম্বতী যেমন প্রতিনিয়তই অলজ্ঘ্য 

বাধাসমূহকে পরাভূত করতে করতে অনন্ভগতি হ,য়ে সেই একমাত্র, 
মহাসাগরেরই মিলন উদ্দেশে যাত্রা করে চলেছেন ।* 

* [ হিন্দুশাস্্র বলেন,-মৃত্যুর পর এই যে্বর্গ-নরকাদির অন্থভূতি এ যেন 

“স্বপানুভূতি”। নিপ্রার উন্মেষ হবার পর জাগ্রত বাসনা যেমন দেশ-দেশাস্তর দর্শন. 
করায়, তেমনি মরণ-মুচ্ছণর পরক্ষণেও পূর্ব বাদনার উন্মেষে জীব আপনার বাননার 

অনুরূপ সৃষ্টি দর্শন করতে থাকে ।--যোগবাশিই্ট রামায়ণ, উৎপত্তি প্রকরণ ৫৫ সঙ্গ ] 
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পবন ভম্হাম্স 

খিওজফী ও পর্নলোহ * 

পরলোক সম্বন্ধে থিওজফীর মতবাদ একট] পুরাতন ভাবধারণকে 

নূতন ক'রে জগতের দ্বারে প্রচার করেছে । তত্বজ্ঞানী রুষ-মহিল! ম্যাডাম্ 

ব্লাভাট্স্কির প্রচারিত এই মত প্রধানতঃ প্রাীন ভারতের চিন্তাধারার 

উপর প্রতিষ্ঠিত। থিওজফিষ্টরা' এ খণ স্বীকার করতে কখনো! কুষ্টিত 
হননি । 

তাদের মতবাদ সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ হ'ল _- 

পৃথিবীবাসী মানব অমর আত্মার সাময়িক অধিষ্ঠান। পূর্ববজন্মাজ্জিত 

কর্ম্মবশে বারম্বার এই পৃথিবীতে মানবের গতাগতি। প্রত্যেক নৃতন 
জন্মে মানব অগ্রবন্তী হবার স্থযোগ লাভ করে ;_ আদিম মানব হ'তে 

বর্ধবর, বর্বর হ'তে সভ্য, সভ্য হ'তে স্থসভ্য ও প্রগভিশালী মহামানব; 

সষ্টির কোন্ বিস্বৃত যুগ হ'তে এই উন্নতির ধার! বয়ে চলেছে। 
আত্মার নিজবাঁসভূমি হ'ল পৃথিবীর অতীত সুক্ম এক লোকে । তিনি 

যখন এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন তখন একে একে কারণ-দেহ, স্বসুক্ম-দেহ 
ও সুক্-দেহ অবলগ্থন ক'রে এবং সর্বশেষ এই দৃশ্তমান জড়-দেহ গ্রহণ 

ক'রে ভূমিষ্ঠ হন। কারণ, সুস্থপ্ম ও হুঙ্দেহ পৃথিবীতে জড়দেহের 
অন্তরালে গোপনেই থাকে । 

.1050771----$7616])6 15001) 7) 16701) 1) 10975 1626016210/-- 

১11 12150 7 0)9৮701007100 10009 ১ ১০//০৫-৮(011500990 0165 01 0০08] 

707৫010% গ্রৃতি শ্রস্থ হইতে সন্কলত। 
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থিওজফী ও পরলোক 

মৃত্যুর আগমনে জড়দ্নেহের বিনাশ হবার সময় জীবাত্মা এই তিন 

হক্ষ-দেহকে সাথী ক'রে স্কুল-শরীর ত্যাগ করেন। তারপর পাধিব 

কন্মমান্ুসারে সেই জীব সুক্ম-দেহে তৃবর্লোকের বিভিন্ন স্তরে এবং স্ুহক্ম-নেছে 
ত্বর্লোকের নিয়স্তরে অল্প বা অধিককাল বসতি করেন। সেখানে শুভাশুভ 

কর্মের ভোগ সমাপ্ত হবার পর একে একে সুল্ম ও সুক্ক্ম-দেহও লয় 

হয়ে যায়। তখন অবশিষ্ট থাকে একমাত্র কারণ-দেহ,__যেটি সুক্সাতি- 

সুক্ষ এবং মানবের জন্ম-জন্মাজ্জিত জ্ঞান-কর্মন-প্রকৃতির বাহন, বা সঞ্চিত 

ভাগার। অতঃপর সেই জীব পৃথিবীতে যখন প্রত্যাবর্তন করেন তখন 

পূর্বজন্মের সকল সংস্কার-যুক্ত এই কারণ-দেহকে ভিত্তি করেই তাঁর 
নৃতন জড়দেহ গঠিত হয় । 

মৃত্যুর সময় মানবের জড়দেহ হ'তে প্রথমেই নিষ্কান্ত হয় তার 

ইথার-দেহ (০0)9710 0০015 )3১ এটি গ্রণশক্তির বাহন। এই 

দেহের বর্ণ নীলাভ-শ্বেত ( ৬1০151-19% ) ) এটি স্ুল-শরীরের অনুরূপ- 

দর্শন, কিন্ত আকারে কিছু বড়। জীবনান্ত হবার পর এই দেহ কখনো! 

কখনো নির্বাক ও স্বপ্র-চালিতের মত অবস্থায় মৃতব্যক্তির স্ুদূরবাসী 
প্রিয়জন সন্দর্শনে যায়, এবং স্বৃতি-বিজড়িত কোন স্থানে প্রকাশ হয়। 

জড়-দেহ হতে প্রাণবায়ু নির্গমনের সময় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইথার- 
দেহ আপন! হতেই বিনষ্ট হয়ে যায়। মুতদেহ যর্দি কবরস্থ হয়ঃ তবে 

কবরের সান্গিধ্যে এই ইথার্দেহকে সময় সময় ম্বপ্ন-চাঁলিতের মত ভ্রমণ 

করতে দেখা যায়। আত্মীয়-বন্ধুর সকরুণ আর্তনাদ এই দেহটিকে সহজে 

বিলীন হ'তে দ্নেয় না; তাকে সচকিতঃ, বেনা-ক্রিষ্ট ক'রে সঞ্জীবিত 

রাখে কিছুদিন । 

মৃত্যুর পর মরণ-মুচ্ছা অতিক্রম ক'রে জীবের জাগরণ হয় ভূবর্লোকে 
(55051 01975 )। পৃথিবীর পরমা হতে সুল্ম পরমাণুংরচিত সে 
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লোকাস্তর কও 

লোক, এবং তা হতে আরও সুক্্ম তার পরবর্তী লোক, __অর্থাৎ ত্বর্লোক 
(106176510৫৮ 05801021710 7018179 )। স্বল্লোক পধ্যস্তই সাধারণ 

মানবের পারলৌকিক গতির সীম! | 

ভূবর্লোক ও ত্বর্লোক প্রত্যেকেরই সাতটি ক'রে স্তর ৰা অংশ। 

প্রত্যেক পরবর্তী স্তর তার পুর্বববর্ভা সুর হ'তে সুজ্ম। এই কারণে বিদেহী 
মানব আপনার সাময়িক হুল্ম-দেহকে পরিমার্িততর অবস্থায় উন্নীত না 

করলে,__-কামনা-বাসন! ও স্বার্থদৃষ্টি হ'তে নিষ্কৃতি লাভ না করলে-_তার 
অগ্রগতি অসম্ভব। এক স্তর বা এক লোক হতে উচ্চস্তর বাউচ্চ 

লোকে গতি লাভ করতে কারও বা আমাদের গণনায় সপ্তাহ মাত্র 

আবশ্যক হয়, কারও বা শতাব্দী অতিবাহিত হয়। 

সাধারণতঃ সকল মানবেরই মরণাস্তে গতি আরম্ত হয় তূবর্লোকের 
নিষ্নতম ত্তর হ'তে । বীরা উন্নত বা নিষ্পাপ, তারা অচেতন অবস্থায় 

নিয়ভূমি অতিক্রম ক'রে উচ্চতর কোন স্তর বা! লোকে ( হয়ত একেবারে 

ত্বর্লোকেই ) প্রথম জাগরিত হন। 

প্রত্যেক পরবর্তী লোক এবং স্তর পূর্ববর্তী লোক এবং স্তরে অন্তঃপ্রবষ্ট, 
অর্থাৎ অন্তনিহিত। ভূলোকে ( পৃথিবীতে ) আমরা যখন বাস করি, 

তখন তুবর্লোক থাকে আমাদের চতুদ্দিকে, _সন্মুখে, পশ্চাতে, উর্দে, নিষ্লেঃ 

এমন কি আমাদের জড়-দেহকে ভেদ করেও সেই ভূবর্লোক। আকাশের 

দিকে বখন চাই, লুদুরে দৃষ্টি পড়ে অসংখ্য নক্ষত্র ;__কিন্তু এই বিস্তৃত 
মধ্যবত্তী স্থান পূর্ণ ক'রে, আমাদের সকল দিকেই বাযু স্তরকে ভেদ ক'রে 

আছে ভুবলোক। তবে যে চর্মচক্ষে তাকে দেখতে পাই না, বা তার 

কোন অনুভূতি লাভ করি না» তাঁর কারণ এই, ষে আমাদের স্ুল-দেহ 
কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই সেই সল্প লোক ব! তাঁর অধিবাসীর স্পর্শ পায় না। 

যিনি পার্থিব জীবনে সুঙ্-ৃষ্টির অধিকারী, _দাঁধক, যোগী, মিডিয়াম 
৬৬ 
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প্রভৃতি-বার হৃল্স দৃষ্টির উন্মেষ হয়েছে (০1910521765 ) তার কাছে 

সক্প লোকের রহস্য সম্পূর্ণ গোপন নয় । 
ভুবর্লোক পৃথিবীকে ভেদ করে এবং তার চতুর্দিক ঝেষ্টন ক'রে 

আছে। *তার বিস্তৃতি পৃথিবীর বাযুস্তরের অতীত এবং চন্দ্রমার গতি- 
পথের সীমাবর্তী। তবে অধিকাংশ বিদেহী কিছুকাল পৃথিবীর অনতিদূরেই 
বাস করেন। 

নিয়ে পৃথিবীর দেশ মহাদেশ প্রভৃতি যে ভাবে নিন্তন্ত, ভূবলোকেও তার 

প্রতিচ্ছায়া। ভারত ও এসিয়ার সংলগ্র ভূবর্লোকের অংশ ইউরোপ ঝ 
আমেরিকার সন্নিহিত ভূবর্পোকের অংশ হ'তে পৃথক ।১ 

তুবর্লোকের সর্ধব-নিয় (অর্থাৎ প্রথম ) স্তর পৃথিবীর অতি সান্িধ্যে 

তার এক অংশ ভূগর্ভেই অবস্থিত। এই অংশ অবশ্য কোন সুড়ঙ্গ বা 
গহবর নয়,__-এটি হুল্স পরমাথু-রচিত এবং পৃথিবীর মৃৎপিণ্ডের অন্তর্ব্তী। 
এই অংশই নরক,__আধার, নিরানন্দ, শু । পার্থিব জীবন যাঁর! নিতান্ত 
পাপ? কলুষ ও পক্ষিলতার তরঙ্গে পরিচালিত করেছে__মগ্যপ, নরঘাতক, 

বিশ্বাসহস্তা, নারী-নিগ্রহকারী,_শুধু তাদেরই গন্তব্যস্থান এই প্রথম স্তর। 
নরকের পরবর্তী ভূবর্লোকৈর তিন স্তর (২__৪ স্তর )-__প্রেতলোক ; 

এবং তা হ'তে উচ্চ অবশিষ্ট তিন স্তর (৫__৭ স্তর) পিতৃলোক। 

প্রেতলোকের অধিবাসীরা নাঁন। পাঁথিব কামনার বশে বহুবিধ অশাস্তি 
ভোগ করে। পিতৃলোক সে তুলনায় অনেক সুখময় স্থান । 

ভূবর্লোকের দ্বিতীয় স্তর পৃথিবীরই অন্কুরূপ, কেবল সুজ্-উপাদানে 
মস 
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গঠিত। সাধারণ মানব,_-অর্থ, বিভ্ত ইহ-জগতে স্বাঙ্গের প্রধান কাম্য ছিলঃ 
তাদেরই জন্ত এই স্তর নির্দিষ্ট । অসংখ্য মানব মৃত্যুর পর এই স্তরেই 

প্রথম জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং অভ্যাস*্বশে কাম্য বস্তুর ( ধন-জন বিভবের ) 

চিন্তায় কষ্ট ভোগ করে। হয়ত বা তার মধ্যে কোন জনপ্পরিত্যক্ত 

পৃথিবীর সন্নিকটে লোলুপ হ/য়ে ভ্রমণ করে বেড়ায়। 
ভুবর্লোকের তৃতীয় স্তর পৃথিবী হতে উর্ধে । এখানে উপস্থিত হয়ে 

বিদেহী শুচি, শুদ্ধ, বাসনা-বিমুক্ত জীবন লাভের সাধনায় মগ্ন থাকেন। 

তার দৃষ্টি তখন আর পৃথিবীর দিকে নিবদ্ধ নয়,__উর্ধগামী, সন্তুখ-প্রসারী । 

এই লোকের চতুর্থ স্তরের অধিবাসী আনন্দের আলোক-স্পর্শে 

উৎফুল্ল। পৃথিবী হ'তে বহুগুণে চিত্তহারী মনোরম দৃষ্ঠময় এই স্তর। 

এখানের অধিবাসীরা যেন সমাজবদ্ধ জীব; তাঁর! যে যার নিজের পৃথক্ 

গৃহে বাস করেন এবং পরস্পরের আত্মীয়তায় আনন্দ লাভ করেন। 
পঞ্চম স্তর আরও উজ্জ্বল, প্রায় ত্বর্লোকের অন্রূপ। কাব্য, সঙ্গীত, 

বিজ্ঞান, চারুকলা, জ্ঞানের অনস্ত ভাগ্ার, আনন্দের অফুরন্ত উৎস 

ভূবর্লোকের উর্ধতম তিন স্তরে ( অর্থাৎ পিতৃলোকে ) বিস্তৃত। 

থিওজফিই্ট. সিনেটের অভিমত এই যে পিতৃলৌকের তিনটি স্তরের 

মধ্যে কোন তারতম্যের অস্তিত্ব নাই। তিনি বলেনঃ __তুবর্লোকের চতুর্থ 

স্তরে স্থান লাভ করবার পর বিদ্বেহী মানব আপনার নিজন্ব প্রকৃতির 

অনুকূলে পঞ্চম? ষষ্ঠ বা সপ্তম স্তরের মধ্যে যে কোন একটিতে স্থান লাভ 

করেন। পঞ্চম শুরে প্রধানতঃ জ্ঞানাঘ্বেধীর এবং ষষ্ঠ স্তরে ভক্তিমার্গ- 

গামীর স্থান; আর সপ্তম স্তরে গতি সেই সব কর্মীর ধারা পার্থিব জীবন 
জন-গণের সেবায় উৎসর্গ করে গিয়েছেন।১ 

স্পা শী পপ ক পপ 
পাপা 
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পিতৃলোক-বাঁস সমাপ্ত হবাঁর পর, যখন সকল স্বার্থযুক্ত বাসনা দূরে 

চলে যায়ঃ চিত্তের সব মলিনত বিধৌত হয়, তখন হুক্-দেহ ধ্বংস হয়ে 

বিদেহীর জাগরণ হয় স্থহক্ম-দেহে স্বর্লোকে। মানরের পাঁরলৌকিক 
জীবনের.অধিকাঁংশ সময় (পার্থিব জীবনের প্রায় বিংশতি গুণ ) স্বর্লোকেই 

অতিবাহিত হয়। পূর্বগামী সব প্রিয়জনের সঙ্গে এখানে স্থখ-সন্মিলন 
সংঘটিত হয়ে থাকে । 

স্বর্লোকের দুটি পৃথক্ অংশ,_রূপ-ভূমি আর অরূপ-ভূমি। অর্থাৎ, 

এই লোকের সাতটি স্তরের মধ্যে নিয় চাঁর স্তরকে (১ম-_৪র্থ) একত্রে 

বল! হয় রূপ-ভূমি, আর উচ্চতর তিন স্তরকে ( ৫ম-_-৭ম ) নাম দেওয়া হয় 
অরূপ-ভূমি। 

পরমানন্দময় এই লোকের সকল অংশ। শুধু যে দুঃখ ব্যথা এখানে 

নাই তা নয়, ছুঃখ ব্যথার কোন স্মৃতিও এই লোকে প্রবেশ লাভ করে না । 

স্বর্ণোকের নিম্নতম (প্রথম ) স্তর লাঁভ করেন ধারা আত্মীয়-বন্ু- 
পরিজনের প্রতি ন্নেহণীল হ/য়ে, অথবা কোন উচ্চ আদর্শে পার্থিব জীবন 

যাপন করবার প্রজা করেছেন । 

দ্বিতীয় স্তরে গতি হয় সর্ব জাতি ও সব ধর্মের নরনারীর, যাঁরা ইহু- 

জগতে পরমেশ্বরকে যে কোন নাম বা যে কোন রূপে নিংস্বার্থ হয়ে ভজন! 

করেছেন। যে নামেই আমরা এখানে তার উপাসনা করি না কেন, 

তীর সেই পরিচিত প্রিয় রূপই সেখানে দর্শন করে আমরা কৃতার্থ হই। 

“যে ষথ মাং প্রপদ্যন্তে ত্বাং তখৈব ভজাম্যহং” এই বাক্য এখানে সার্থক । 
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তৃতীয় স্তর লাভ করেন ধার! পার্থিব জীবনে নররূগী নারায়ণের সেব! 

করেছেন,কর্মন দিয়ে দেবতার পূজা করেছেন) অর্থাৎ সেবা-পরায়ণ কর্ধ্বীবর্গ। 

নিঃস্বার্থ ভাবে ধারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, চারুকলা অথবা ধর্মশান্তর চচ্চায় 
জীবন যাপন করেছেন, তারা লাভ করেন দ্বর্লোকের চতুর্থ স্তর । ইহলোকে 

তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল বা নিক্ষল যাই হোক না কেন, স্বর্লোকে তার 
যথাযোগ্য স্থান লাভের কোন বাধাই জন্মায় না । 

চতুর্থ স্তরে বাস সমাপ্ত হ'বাঁর পর বিদেহীর সুক্ষ দেহও ধ্বংস হয়, 
এবং অবশিষ্ট থাকে একমাত্র কারণ-দেহ। 

এই কারণ-দেে হ্বর্লোকের পঞ্চম স্তরে অবশেষে একদিন উত্তীর্ণ হন 

জগতের যাবতীয় নরনারী ;--হয়ত বা বহু-জন্ম-শেষে। এখানে সকল 

সত্যের শ্বরূপ দর্শন ক'রে তারা মুগ্ধ। আপনার বিগত পার্থিব জীবনের 

ত্রুটি বিচ্যুতি সবই তিনি এখানে নির্বিকার চিত্তে আলোচন করেন এবং 

পরবর্তী পার্থিব জীবনের জন্ প্রস্তুত হন। এই পর্যন্তই সাধারণ মানবের 
পারলৌকিক গতির সীমা! এখান হতেই আবার নব-দ্েছ পরিগ্রহ ক'রে 

জীবের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন । রা 
ত্বর্লোকের ষষ্ঠ স্তরে মাত্র তাদেরই গতি, ধারা পার্থিব জীবনে জাগতিক 

ব্যাপারে কিছুমাত্র লিপ্ত না! হয়ে সর্বান্তঃকরণে আত্মোন্নতির সাধনাই 

ক'রে গিয়েছেন । 

সপ্তম স্তরের অধিবাসী সাধারণ বিদেহী-মাঁনব নয়ঃ_খষিকল্ল 

মহা-মাঁনবেরা । 

কার্ণ-দেহে উচ্চন্তরে প্রত্যেক পরবর্তী জন্মীন্তে বিদেহী-মানবের দীর্ঘ 

হতে দীর্ঘতরকাল স্থিতি ; ( প্রথম কয়েক জন্মশেষে হয়ত আচ্ছন্ন-চেতনায়ঃ 

পরে ক্রমে মুভ্ত-চেতনায় ) যতদ্দিন না এখানের আহ্বান তাকে পুনরায় 

ইহলোৌকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে আসে। 
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পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অবস্থা অতিক্রম ক'রে পরিমার্জিত, পরিশুদ্ধ 

মানব লাভ করে- _মহানির্ববাণ | নির্বাণ অর্থে ধ্বংস নয়ঃ সৃষ্টিকর্তার 

উদ্দারবক্ষে পূর্ণ চেতনায় পরমানন্দে অবগাহন । সেখানে স্থান লাভ 

করলে বর্তমান কল্পে সে মানবের আর পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন সম্ভব 

হয় না। 
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স্ভ্টি অন্যান 

ক্সিনিটুয়ালিসষূ ও পননলোক€্ 

থিওজফীর জন্ম যেন ভারতের যোগভূমির স্নিগ্ধ আবেষ্টনে, আধুনিক 

স্পিরিট্য়ালিস্মের জন্ম তেমনি পাশ্চাত্যের কর্্ম-কোলাহলময় পটভূমিকাঁয়। 
সে দেশে অনুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তি পরলোকেরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন অপর 

কিছুই বিশ্বাস করতে প্রস্তত নয়। 
পৃথিবীর নানা দেশে অসংখ্য চক্রকক্ষে বিদেহী-মাঁনব বহুরূপে আবিভূত 

হয়ে তাদের নব-বাসভূমি সম্বন্ধে যে সব নিজস্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, 

প্রধানতঃ তারই সার-সঙ্কলন স্পিরিটুয়ালিস্মের পরলোঁক-তত্বের ভিন্তি। 
সংক্ষেপে সে তত্ব এই £-_ 
পৃথিবীর চতুর্দিক বেষ্টন ক'রে সুক্্-পরমাঁণু-রচিত কয়েকটি পৃথক 

পৃথক্ মগ্ডলাকৃতি ভূমি (50112165 ) আছে। মৃত্যুর পর মানব এই 

সকল ভূমির মধ্যে পৃথিবীর নিকটতর কোন একটিতে স্থান লাভ করে। 
সেখানেও তার দেহের অস্তিত্ব থাকে । সে' দেহ হুস্ম হলেও বাস্তব 
(০0151591 ), এবং পরিত্যক্ত পাখিব দেহের অনুরূপ-দর্শন, আরও সুন্দর | 

পরলোকের নিম্নতম ভূমির (অর্থাৎ পৃথিবীর সন্নিকটন্থ পরলোকের 

প্রথম ভূমির ) আরম্ভ এই পৃথিবীর প্রান্ত হ'তে ত্রিংশ ক্রোশ দূরে । সেটি 
পঞ্চদশ ক্রোশ বিস্তৃত এবং পরলোকের অপর সকল ভূমি অপেক্ষা 

আয়তনে বড়। 

*. 17৮)6--12য06700061)69] [70569612286101) 0 006 90116 015711650501075 

(025010981) [11] 10) 1০55 01010 [17508112810] )) 178105018-11616---47081)9 

01 ৭1700211510) (300601)5 [701] 17) 91011165211520) প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। 
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স্পিরিটুয়ালিসম্ ও পরলোক 

প্রথম, ভূমির প্রান্তে দ্বিতীয় ভূমির আরম্ভ। এই দ্বিতীয় ভূমির 
গভীরতা দশ ক্রোশ। তারপর তৃতীয় ভূমি, সেটি মান এক ক্রোশ 
গভীর এবং চন্দ্রের কক্ষ-সীমাবর্তী। 

প্রথম ও দ্বিতীয়, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভূমির মধ্যে কোন পরিদৃশ্মান 

সীমাচিহ্ব নাই। পরলোকের অধিবাসী সহজজ্ঞানেই এক ভূমি হতে অপর 
ভূমির পার্থক্য নির্ণয় করেন। প্রতোক ভূমির ছয়টি করে সমান স্তর 
বা অংশ 

পরলোঁকের সর্ববনিন্ন স্থান_ নরক বা শোঁধনাশ্রম (13611 ০1: 

“18059 )।  কু-বাঁসনা-পরবশ, ঈর্ষা-পরায়ণ, স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা এখানে 

কিছুকখল বসতি ক.রে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। দ্বিতীয় ভূমিতে 

নিবাস যাবতীয় সরল-বিশ্বাসী ব্যক্তির ;_মুঢ় এবং ধর্মমীন্ধও এখানে 
স্থান লাভ করে এবং কতকটা আরামে কাটায়। 

পরলোকের তৃতীয় ভূমির নাম *901010091121)”-_ অর্থাৎ আনন্দধাম। 

1রা পৃথিবীতে সহজভাবে জীবন যাঁপন করেছেন, পীড়িতকে সমবেদনা 

দিয়েছেন, ছুঃখীর ছুঃখে অশ্রপাত করেছেনঃ অন্তাঁষ ও পাপ হতে 

আত্মরক্ষা করেছেন, তাঁরাই লাঁভ করেন এই তৃতীয় ধাম। এখানের 

দৃশ্য পাখিব দৃশ্তেরই অন্রূপ ) কিন্তু বহুগুণে শ্রেষ্ঠ । নদী, গিরি, সমুদ্র, 
অরণ্য সবই এখানে আছে। উদ্যান, বাঁসগৃহঃ পাঁঠভবন, সঙ্গীতাঁলয়ঃ 

চিত্রশালা_ কোন কিছুরই সেখানে অভাঁব নাই | বিদেহী মানব পরমানন্দে 
এই ভূমিতে কিছুকাল বসতি করেন । 

এই তৃতীয় ভূমি হ'তেও শ্রেষ্ঠতর আর তিনটি ভূমি আছে, কিন্তু তাঁর 
সঠিক তথ্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । 

পৃথিবী হ'তে বিদায় গ্রহণ করবার পর মানব পরলোকে আপনার 

যথাযোগ্য ভূমিতে আপন! হতেই আঁকধিত হয়। পবিত্রতা, পরহিতৈষণা 
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'লোকাস্তর 

ও প্রজ্ঞার স্ফুরপণের সঙ্কে বিদ্বেহী উচ্চতর ভূমিতে গতি লাভ করে 
উচ্চভূমির অধিবাসী অন্য বিদেহীর হৃদয় ও মনের দ্বার উন্মোচনের সহায়তা 
করেন। নিম়ভূমি, মধ্যভূমি ও উচ্চভূমির সকল অধিবাঁসীই ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হয় সু-উচ্চ লোকের উদ্দেশে । 

হৃদয়ের সন্কীর্ণতা বা চিন্তের হীনত! যদি ন! থাকে, চরিত্রের মালিন্য 
যদি তাকে আবৃত করে না রাখে, তবে যে ধর্ম বা মতবাদেই মাচুষ 

প্রতিষ্ঠিত থাকুক্ না কেন, কোন ধর্ম-বিশ্বীইই তার পরলোকে 
শ্রেষ্ঠ গতির অন্তরায় হয় না। ধনী-দরিদ্রে সে লোকে কোন 

ভেদ নাই। |] 

পাপী তার পাথিব জীবনের পাপের জন্য পরলোকে নিঃসন্দেহ দণ্ড 

পায়, কিন্তু দণ্ডদাতা সেই ব্যক্তির ভাবী মঙ্গলের জন্যই এরূপ বিধান 

করেন। তিনি করুণাময়, _-ক্রোধ বা প্রতিশোধের অতীত । 

সে লোকে জীব-যাত্রার জন্য যা কিছু প্রয়োজন ( আহার, বসন, 

আশ্রয়স্থল ) ও চিত্ত বিনোদনের অনন্ত অনুষ্ঠান,__সর্ধব-নিয্ভূমির অধিবাসী 
ভিন্ন আর সকলেই ইচ্ছামাত্র লাভ করেন। আপনার অভিরুচি অনুযায়ী 
জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প বা ধর্ম সকল বিষয় অন্ুশীলমের তার অথণ্ড অবকাশ 

ও স্থযোগ হয় | 

পরলোক হ'তে আকৃষ্ট হ'য়ে যে সব বিদেহী পৃথিবীতে সচরাচর প্রকাশ 

হন, তীর! খুব উচ্চ ভূমির অধিবাসী নয়। বিদেহীর পাথিব আকর্ষণ ধীরে 
ধীরে ক্ষয় হয়ে ষায়। উচ্চ হ'তে উচ্চতর ভূমি আরোহণের পথে ক্রমে 
একদিন আমাদের সকল আহ্বান আকর্ষণের অতীত হয়ে কোন্ সুদূর 

ভূমিতে তিনি উত্তীর্ণ হন তার সন্ধান পাওয়া যায় না। 

কিন্তু এই দেবতুল্য অবস্থা লাভ দীর্ঘকাল সাধন-সাঁপেক্ষ। আমাদের 

জান-বুদ্ধির অগোচর বহু ধর্ম ও কন্মে পরপারে বিদেহীর দ্বিন অতিবাহিত 
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স্পিরিটুয়ালিসম্ ও পরলোক 

হয়। তবুও পৃথিবীর দিকে অনেক সময় তাদের অনুকুল দৃষ্টি পড়ে 
সব শুভ কাজে পাথিব মানবের সর্ববাঙ্জীন মঙ্গলের জন্ত তারা সতত উৎস্্ক 3 

তারা আমাদের পথ-প্রদর্শক, উৎসাহ-্দাতা ও বন্ধু ।১ 

সস পপ পাপপপাাাাসপাপী পিস পাট পাপ শাপলা পাপী পপ পপ তা পি পাস সস সম্পিস স -7 শ শী শা 
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ডনশুঞস্ম সজ্জা 

হ্বচিত গৃহ 

দেহান্তে আমরা পরলোকের কোন্ অংশে”কোন্ লোক বা স্তরে, 

উত্তীর্ণ হব, তা আমাদের বাত্রার পূর্ব্বেই স্থির হয়। 
শ্রতিতে আছে--জীব পাঁথিব কর্ম দ্বারাই শুভাশুভ লোঁক লাভ 

করে।» সাংখ্য শান্ত আরও বিশদ করে ঝলেছেন,__ পুণ্যফলে স্বর্গে 

আর পাপের ফলে নরকে গতি হয়। আত্মজ্ঞান হলে মুক্তি হয়, 

আর মিথ্যাজ্ঞান ( অজ্ঞান) সংসাঁর-বন্ধনের কাঁরণ হয় ।২ 

পৃথিবীতে যখন আমরা বাঁস করি তখন প্রতিদিনের কর্ম দিযে, 

প্রতিক্ষণের চিন্ত। দিয়ে, প্রতি নিমেষের সু-বাসনা বা কু-বামনা দিয়ে 

পরলোকের বাসস্থান মরণের বহু পূর্বেই রচনা করে রাখি । দেহত্যাগ 
হ'লে এক অদৃশ্য আকর্ষণে সেই গৃহেরই অভিমুখে নিঃসন্দেহ ধাত্র 

করি। সেখানে প্রতিবেশী পাই কেবল তাদেরই, যাঁদের কামনা 

বাসনা ও পাধিব জীবনের গতিধারা__ভালোয় বা মন্দে__-আমাঁদেরই 
অন্গরূপ 5 

জগতে প্রাতাহিক জীবনে সর্বজীবে প্রেম দিয়ে, করুণা দিয়ে, 

১. বৃহ উপ-_-৩২।১৩-_পুণ্যঃ বৈ পুণ্যেন কর্ণ ভবতি পাপঃ পাপেন 
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স্ব-রচিত গৃহ 

নিঃস্বার্থতা দিয়ে বিনি কাল যাপন করেছেন, ধনী বা নির্ধন, শিক্ষিত 

বা অজ্ঞ, বালক যুব! বা বুন্ধ+-- তার গতি উচ্চ অর্থাৎ শ্রেষ্ট লোকে।৯ 

আর ইহলোকে যিনি স্থার্থদৃষ্টি ও স্বার্থ-সাঁধন জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ 
করেছেন, ধিনি পরপীড়ক, নির্মম ও কুকর্মকারী,_তার স্থান 

নিকষ্টলোকে | বংশ-মর্ধ্যাঁদা বা অর্থ-বিত্বের প্রাধান্ত সে লোকে নাই। 

হৃদয়-ধন্মে ধিনি উন্নত, তারই সে রাজ্যে আভিজাত্যের অধিকার । হিন্দু 

মু্লমান বৌদ্ধ থ্ষ্টানে সে লোকে ভেদ নাই। যে ধর্ম অবলম্বন ক'রে 

মানুষ সেই লোকে প্রবেশ করুক না কেন, একমাত্র প্রশ্ন এই» 

তার পাথিব জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হয়েছিল ।২ 

এ কথা সঙ্গত নয় যে মরণ-শয্যায় একটা অন্তিম প্রায়শ্চিত্ত 

_গো-দান, ম্বর্ণদান, অথবা আত্মমুখে পাপের স্বা্কতি-_মানবকে 

সর্বপাপ হ'তে বিমুক্ত ক'রে তৎক্ষণাৎ উচ্চলোকে উত্তীর্ণ ক'রে দেয়। 

অন্তরের দহন হ'ল শুদ্ধি। মনে-প্রাণে ভ্রম ও অন্তায়ের জাগ্রত অনুভূতি 

ও তার জন্ত আন্তরিক অন্ুতাঁপই একমাত্র প্রায়শ্চিন্ত; পতিত ও 

পথভ্রান্ত মানবের উর্ধগৃতির ইহাই একমাত্র অবলম্বন । মৃহ্য-শব্যায় 

প্রায়শ্চিত্তের অন্নষ্ঠান সত্য-পথের সন্ধান-দায়ক ১ পথ-নির্দেশক মাত্র । 

মরণের পর মহাপাতকীর নরকবাম অথগুনীয়। নরক একটা 

বিষময় অনুভূতির ক্ষেত্র, অন্ধতমসাচ্ছন্ন দুঃখময় আবাস । সেখানে 
যমদ্বারের কোন রক্ত-চক্ষু প্রহরীর তীব্র কশাঘাত নাই সত্য, আছে 

পা শা 
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লোকাস্তর 

অন্থতাঁপদগ্ধ অন্তরের অন্তহীন অশাস্তি, অনির্ববাণ দাহ। শত বৃশ্চিক 

দংশনকে পরান্তকারী এই জালাই সেই বহুবণিত নরকাঁগ্নি। নরঘাতক 

পরলোকে উত্তীর্ণ হয়ে আপনার কৃত সংহার-লীলার জীবন্ত অভিনয় 

নিয়ত সেখানে দর্শন করে। সেই নিদারুণ মুহূর্তের প্রত্যেক অঙ্গ- 

সঞ্চালন তখন তার দৃষ্টিতে প্রতিনিয়ত প্রকট হয়ে ওঠে। আতঙ্কে 

দিশাহারা সে বখন পলায়ন-পর হয়ে ইতঃম্তত ছুটে বেড়ায়, তার 
চতুর্দিকে সেই করাল দৃশ্ট বিকট হ'তে বিকটতর রূপ ধারণ ক'রে, 

নির্মম হয়ে তার গতিরোধ করে। বিশ্বাসহস্তা বা নারী-নিগ্রহকারী 

সেই লোকে উপনীত হ”য়ে তার অত্যাচারিতের অসহায় আর্তনাদ, অশ্রান্ত 

হাহাকারে উন্মত্ত অধীর হয়ে সকাতরে পরিত্রাণ চায় । 

' ষুগ্-যুগান্ত এই পাবকে দগ্ধ হয়ে যখন পাপী পরিশুদ্ধ হয়, অন্তর- 

গ্লানি যখন তাঁকে অশ্রজলে অভিসিক্ত করে, তখন সু-উচ্চ লোক হ'তে 

কোনো যুক্ত-আত্মা অনুকম্পায় বিগলিত হয়ে এঁ পথভ্রষ্ট যাত্রীর গতিপথ 

নির্দেশ ক'রে দ্েন। যেটুকু শিক্ষা বা সাধনা হলে ভবিম্ততে আর 

প্রমাদ ব! ভ্রান্তি না আসে, সেই সাধনায় তার সিদ্ধি লাভ হলে সে এ 

নুতন পথে যাত্রারস্ত করে। 

শুধু পশ্চাতে পড়ে থাকে বহুদিন তাঁরাই, লালসা! কামনার অনির্বাণ 

পিপাঁসা, বিষয়-বাসনাঁর অন্তহীন ক্ষুধা পরলোক প্রাপ্তির পরও যাঁদের 

পৃথিবীর নিকটে আকর্ষণ ক'রে রাখে । তাদের স্পৃহ! থাকে, কিন্তু 

জড়দেহ-বিহীন তাই ভোগের উপায় থাকে না।১ পানাসক্ত ব্যক্তি 
' মরণান্তেও পুরাতন স্থানের আশে পাঁশে পাঁনপাত্রের আশায় পরিভ্রমণ 

সপ 
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স্ব-রচিত গৃহ 

করে। অপরকে পান করতে দেখে তৃষ্ণা সে অধীর হয়ে ওঠে। 

কিন্ত শত ভাণ্ডেও তার তৃষ্ণ নিবারণ হবার নয়, কারণ সে পিপাস! 

অন্তরের ; জড়দেহ-বিহীন মানবকে উন্সন্তই করে,_তৃপ্তি দিতে পারে 

না। ইন্দ্রিয়াসক্তেরও অনুরূপ অবস্থাঃ_তীব্র আকর্ষণ আছে, কিন্তু 

ভোগের উপায় নাই। এই সব ব্যক্তির পরপারে প্রথম অবস্থা স্থতুঃসহ | 

কিন্তু সেই লোৌকেও বিদেহী মানব সদা অগ্রগামী । উচ্চ লোক 

হতে করুণামুস্তি সহায়ক (বা গুরু) এই সব পথত্রষ্টদের গন্তব্যের পথে 

পৌছে দেবার জন্য বারম্বার ব্যাকুল হয়ে আসেন। উনুক্ত, উদার 
পথ। সেই পথে সকল যাত্রী চলে একদিন, স্তর হতে উচ্চস্তরে, 

শ্রেষ্ঠ হ'তে শ্রেষ্ঠতর লোকে । পাথেয় কেবল প্রকান্তিক আগ্রহ, কামনা 

বাসনা পরিহার, আর আন্তরিক আত্ম-নিবেদন ঈশ্বরের পাদপদ্মে ॥ 

৭৯ 



স্বভ্শ্ম জঙ্খ্যান্স 

ওপারের জীবযাত্রা 

কোনও পরমাত্মীয় যেদিন সহসা ইহলোক হ'তে প্রয়াণ করেন, 

পরিত্যক্ত স্বজন বা প্রিয়তম বন্ধুর বিরহ-ব্যাকুল চিত্ত ছুটে যেতে চায় 

সেই অজ্ঞাত লোকের উদ্দেশ্টে যেখানে তার প্রিয়জন প্রস্থিত হয়েছেন। 

শোঁকাকুল অন্তঃকরণ বার বার প্রশ্থ করে, কোথায় আমার এই স্বজন 
বা সুহৃদের গতি হ'ল? কত দূরে সেই স্থান? যদি তার সত্যই 
অস্তিত্ব থেকে থাকে, তিনি সেথায় কি ভাবে বাস কচ্ছেন, কি-ই বা 
আহার করেনঃ কেমন বেশ তার পরিধানে ? আহার, বসন কে তাঁকে 

এনে দেয়, কোথা হ'তে আসে? তিনি কি পূর্বগামী আত্মীয়জনের 
সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? কি কর্মে তার দিন"যামিনী অতিবাহিত 

হয়? কে তার সেবা যত্ব করে? সখ শান্তি, আনন্দ সেই নৃতন 
লোকে তাকে প্রভাবিত করে কি? 

আমর! হয়ত ভবিষ্যৎ জীবনকে সর্ধপ্রকারেই পাঁধিব জীবনের মত 
কল্পনা করি; তাই আহার, নিদ্রাঃঠ বসন, আশ্রয়, কর্ম, সঙ্গী- 
সাথীর সংবাদের জন্ ব্যাকুল হই। হয়ত মনে করি তাঁর বিরহে আমর 
যত মুহৃমান, পৃথিবীর সব কিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনিও তেমনি 
শোকনগ্ন । 

মানব-দেহ জীবাত্মার সাময়িক আবাস। জীবন ও মৃত্যু, ইহলোক 
ও পরলোক, জীবাত্মার কাছে সবই সমান,__-অবস্থার ছুটি বিভিন্ন রূপ 
ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই পরপারে উত্তীর্ণ হ,য়ে নিতান্ত বাঁসনা- 
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ওপারের জীবধাত্র। 

বন্ধ ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ পৃথিবীর জন্য বড় বেশীকাদে না। সঙ্য- 
পরিত্যক্ত অসহায় শিশুর চিন্তায় বিদেহী জননীর, ভগ্নদেহ পতির জন্য 

বিদেহী পত্বীর মন প্রথম অবস্থায় পরপারেও হয়ত কিছুদ্দিন উদ্বেল 
হয়। কিন্তুসেই লোকে সকল আগন্তকের প্রথম হতেই এই দীক্ষা হয়, 

যে এক অদৃশ্য মহাশক্তি তার পরিত্যক্ত প্রিয়জনের কল্যাণে সতত তৎপর 
আছেন । বিদেহী তার নূতন বাসভৃমিতেও আমাদের মঙ্গলাকাত্বী সন্দেহ 
নাই, কিন্তু আমাদের বিচ্ছেদ-বশে শোকমগ্ন নয় । 

পূর্রবগামী স্বজন-বন্ধুর পুনরর্শন আমরা! পরলোকে উপস্থিত হয়ে 

( অনেক সময় যাত্রা-পথেই ) লাভ করি। কিন্তু তাদের সঙ্গে পুনমিলন, 

তাদের সন্নিধি-লাভ তথনই মাত্র সম্ভব, যদ্দি অন্তরের সঙ্গে অন্তরের যোগন্ত্র 

রক্ষিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ যদি উভয়ের প্ররুতির মধ্যে সাদৃশ্য ও মনে 

শ্নেহ-্গ্রীতির আকর্ষণ থাকে । যেখানে তার অভাব, যেখানে পরস্পরের 

চিন্তা, প্রবৃত্তি, কর্ম আদি বিভিন্মুখী, সেখানে পতির সঙ্গে পত্বীর, 

পিতার সঙ্গে পুত্রের, গুরুর সঙ্গে শিষ্ের মিলন পরলোকেও আর সম্ভব 

হয় না। প্রত্যেকেই আপনার নিজস্ব প্রকৃতি ও রুচির অনুকুল সাথী 

লাত করেন । 

এ পৃথিবীতে আমানের বাসস্থান ও বসনাদি প্রয়োজন হয় শীতাতপ হতে 

দেহকে রক্ষার জন্ত ৷ যে রাজ্যে জড়-দেহের অস্তিত্বই নাই; শীত-গ্রীনম্ম-বর্ষার 

প্রভাব নাই, সেখানে গৃহ বা অন্ত আশ্রয়স্থল, অথবা বসনের প্রয়োজনই 

হয় না। তবুও তুবর্লোকের কোন কোন অংশে পরলোঁকগত মানব 
আপনার অভিরূচি অনুরূপ শ্রীতিকর আবাস ও বসন ইচ্ছামাত্র লাভ 

ক'রে থাকেন । 

পািব-জীবনে আহারের প্রয়োজন জড়দেহকে কর্মক্ষমভাবে রক্ষ। 

করার জন্ত । যেখানে এই স্থুল-শরীরের আর অস্তিত্ব মাত্র থাকে না, 
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লোকাস্তর 

অব্জল সেখানে নিশ্রয়োজন। তবুও পরলোকে বিদেহীর ইচ্ছান্থরূপ 

সকলপ্রকার আহাধ্য লাভ কগ! সুসাধ্য। তবে স্থুল আহার্য্যে বহুদিন 

তাদের বাসন! থাকে না। এ সংবাদও পাওয়া যায়, যে পৃথিবীতে 

উদ্ভিদ যেমন বায়ু হতেই তাঁর প্রধান আহাধ্য সংগ্রহ করে, তৃবর্লোকে 
বিদেহী তার পরিবেষ্টনের মধ্য হতেই আপনার প্রয়োজন মত আহার্য্য 

সংগ্রহ ক'রে নেন। 

পরলোকে মানবের কি কর্মে দিনাতিপাত হয় এ গ্রশ্ যখন করি, 

তখন হয়ত খিস্মরণ হই যে সে লোকেও সকল মানবের কর্ম একই 

প্রকার হওয়া সম্ভব নয়। পাখিৰ জীবনে শিশুর প্রধান কর্ম ক্রীড়া, 

বাল্যে পাঠাভ্যাস, যৌবনে বিষয়াশক্তি বা অর্থীর্জন ও বার্ধক্য 

সাধারণতঃ বিআাম বা ধর্শীলোচনা | 

পৃথিবীতে মানবের জীবন-যাত্রার প্রধান সমস্যা _অন্নঃ বস্ত্র অর্থ, 

বিত্তঃ সম্মান সন্ত্রমাদি। যে স্থানে অন্নচিন্তা নাই, বাসস্থান নির্মীণেরও 

প্রয়োজন হয না, কন্তাদায় কি খণদ্বায়ের চিস্তা কোনও ভারাক্রান্ত 

চিত্তকে উৎক্ষিপ্ত করে না, _-শিশু, যুবাঃ বৃদ্ধ, জ্ঞানী, জ্ঞানহীন-_বিভিন্ন 

বয়স্ক, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম রুচি, প্রবৃত্তির নব নব আগন্তক-_-সেই 
লোকে উত্তীর্ণ হয়ে সকলেই একই কর্মে নিয়োজিত হওয়া ত আর 

সম্ভবপর নয় । 

পরলোকে উত্তীর্ণ হবার পর সর্ব মানবের প্রথম কাজ হ*ল-_ 

পাথিব জীবনের মোহ ক্ষয়। এই বন্ধন হতে মুক্ত না হ'লে অগ্রগতি 

অসম্ভব। 

অগ্রগতি আরম্ভ হ'লে সেখানে মনোমত কর্মের অভাব হয় ন|। 

রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে প্রত্যেকের কর্ম পৃথক পৃথক্। যে কর্মে 

আনন্দ আছে অবসাদ নাই, সেই সেথানের কর্ম । তবে সে লোকের 
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সকল প্রকার কর্মের আমর! যে সন্ধান লাভ করেছি, তা বলা যায় না। 

বিদ্বেহীর| মুক্তকণ্ঠে বলে থাকেন যে, সে লোকের. সকল কর্মের রূপ 
আমাদের বোধগম্য হওয়া সম্ভব নয়। 

পারলৌকিক জীবনের যে-সকল কর্ম পাখিব কর্মের অনুরূপ, তার 

একটা আভাস মাত্র আমরা কখনো কখনো পেয়ে থাকি। সলেকর্ধ 

প্রধানতঃ-_সেবা ও সাধন।। সেবা বিশ্বজগতের,১ সাধনা বিশ্বপতির | 

এই সাধনার উদ্দেশ্ঠ শ্রেষ্ঠ পথের সন্ধান লাভ। 

বহু শিশু অতি তরুণ বয়সে এ পৃথিবী ত্যাগ ক'রে পরলোকে গমন 

করে। মাতৃবক্ষচ্যুত সেই অসহায়দের ভার গ্রহণ করবার জন্ত অসংখা 

কল্যাণময়ী বিদেহী নারী সেই লোকে অপেক্ষা করেন এবং যত কাল 

প্রয়োজন তাদের লালন, শিক্ষাদান ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য তৎপর 

থাকেন।২ 

অনেক সময় যুবাঃ এমন কি কোন বয়স্থ ব্যক্তিও, পরলোকে উত্তীর্ণ 

হয়ে নূতন পরিঝেষ্টনীর মধ্যে একান্ত অসন্তোষে, এমন কি বিদ্রোহী 
হয়ে, কিছুকাল যাঁপন করেন। অতকিত পাথিব লীলার অবসান তাদের 
ছুঃসহ ছুঃখের কারণ হয়।* এই সব নবাগতকে তাদের নূতন অবস্থার 

সঙ্গে পরিচয় ও গ্লীতির সন্থন্ধ স্থাপনে সহায়তা করবার জন্ত বহু বিদেহীই 
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আত্ম-নিয়োৌজিত,১- যেমন এ পৃথিবীতেও আমর! নিঞফাম সেবা-পরায়ণ 
পুণ্যাত্মাঙ্দের দেখতে পাই। 

এ পৃথিবীতে আমরা অনেক সময়েই কোন না! কোন অতকিত 

বিপদের সম্মুখীন হই। কত বিদেহী বন্ধু তখন পিতার মত ন্সেহে 

আমান্দের সর্বপ্রযত্ে রক্ষার উপায় বিধান করেন, তার কতটুকুই বা 

ংবাদ আমরা লাভ করতে সমর্থ হই। 

পৃথ্বীবাসী মানবকে বহু সৎকর্ম প্রেরণা দেওয়া, নৃতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের 

পথে পরিচালিত করা, নব নব আবিষ্কারের পথ প্রসারিত করা,_-এ 

সকলও তাদের কর্মের অন্তর্গত ।২ 

এ সম্বন্ধে মহাকবি রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত অনুরূপা দেবীর কাছে 

বলেছিলেন»_“একদিন শমীকে (তার বিদ্বেহী কনিষ্ঠ পুত্র) জিজ্ঞাস! 

করলুম, “ওখানে তুমি কি কর?” শমী উত্তর দিলে, *শমীর জগৎ তৈরি 

করি।” বল্লাম, “আমি যখন যাব, তোমার সঙ্গে “শমীর জগৎ” তৈরী 

করব» কেমন?” সে উত্তর করলে, “সে কি কখনো হয় বাবা? 

তুমি যখন আসবে তোমার নিজের জগৎ তৈরী করবে । আমার জগৎ 

কি করে তুমি করবে? বখন নতুনদা”কে (জ্যোতিরিক্্র) পেলুম 

তাকে এই কথ জিজ্ঞাসা করলুম+ “এ কথার মানে কি, বলত? তিনি 

বল্লেন, “ও তুমি বুঝবে না; এখানের কর্মপদ্ধতি ওখানের সঙ্গে ঠিক 
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এক নয়।” আবার প্রশ্ন করলাম? “ওখানে কি ভাবে কাজ হয়, একটু 

বল না?” তিনি বল্লেন, "অনেক রকম কাজ হয়; যে কোন বড় 

কাজ, ভাল ও মন্দ নূতন নৃতন আবিক্ষিয়, সবই ত আগে এখানে হয়, 
পরে পৃথিবীতে হ'তে পাঁয়।*১ 

সেই পরমানন্বময় লোকে ভিন্ন ভিন্ন বিদেহী প্রত্যেকে নিজন্ব জ্ঞান, 

বুদ্ধি, রুচি ও প্রকৃতি অঙ্ুসারে বিভিন্ন চিত্তগ্রাহী ব্যাপারে নিমগ্ন থাকাঁর 

সহম্্ স্থযোৌগ লাভ করেন ।২ কবি কাব্য-রসান্বাদে, বৈজ্ঞানিক নব নব 

জ্ঞানের সন্ধানে, শিল্পী শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতর শিল্পের চচ্চীয় সেখানে ব্যাপৃত 

থাকেন।৩ গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানমন্দিরঃ চিত্রশালা, সঙ্গীত-ভবন সবই 
সেখানে বর্তমান। এ সকলের দ্বারই অবারিত । প্রবেশিকা মাত্র বিদেহীর 

অকৃত্রিম আকাজ্ষা। প্রত্যেক ব্যক্তিই ক্ষেত্র বিরাট, অবসর অপরিমেয় । 

আর চরম সাধনা! সে লোকে, ইহলোকেরই মত, ভগবৎ-দাঁধন!। 

বিশ্বচরাচর ধার রচনা, ইহলোক পরলোক ধাঁর সৃষ্ট রাজো সন্রিবিষ্ট ছুটি 
পল্লী মাত্র, সেই স্থমহান্ঃ অক্টা, পাতা, নিয়ন্তাঁকে স্মরণ-মননে, তাঁর 

গ্রীতিকর কর্মে আত্ম-নিবেদনে সকল বিদেহীই সার্থকতা লাভ করেন । 

তারই কৃপায় বিদেহী পরমধামে একদিন স্থান পায় । 
পিস ৮ পাস পাপ পা শিল্পা শিপ _ শী এ চপ ৮ পপ শ্পাশীশীপশ চে 

১. শ্রীয্ক্তা অনুরাপ। দেবীর নিকট সংগৃহীত । 
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শ্রুতি যে বাণী প্রথম প্রচার করেছেন, পুরাঁণকারের বণিত কাহিনী 
সকলে যে তত্ব সহম্ত্র ধারায় নিঃসারিত হয়েছে আজ জড়-বিজ্ঞানের' 

স্থ-উচ্চ চুড়ায় অধিরোহণ করেও পাশ্চাত্য মনীষী মুক্তপ্রাণে সেই বার্ভার 

পুনরুক্তি করেই বলেছেন,_প্প্রত্যক্ষ প্রমাণে নির্ভর করে আজ আমরা 

জানি যে এ জগতে বাদের হারিয়েছি তাদের অস্তিত্ব আজও আছে, 

তারা আমাদের সহায় ও বন্ধু। পরপারে তাঁর! উচ্চতর পথের যাত্রী, 

সেই সাধনায় তারা মগ্র। সোপানের পর সোপান কোন্ সুদুরের 

পথে তাদের আবাহন ক'রছে। আর বিশ্বজগতের অধীশ্বর পরীক্ষার 

বহুবিধ ব্যথা ও বেদনার মধ্য দিয়ে এক অন্পম শাস্তিধামের উদ্দেশে 

তার সমগ্র স্ষ্টিকে বহু প্রযত্বে পরিচালিত করছেন, আমাদের ক্ষুদ্র ধারণ! 

যার সান্নিধ্যে পৌছিতেও সমর্থ নয়।”১ 

শপ শসা শিপ শশিশাশীীশ শিট শশা ১ শে ০ শা শিশ্পাট শাপিপাশশীশাশী সীট টি পিং শপসপপাপিপপাাসি 
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তৃতীয় খণ্ডসতৃ 
ওনহ্থহ্ম অঞ্যাহ্স 

মিলনাকাজ্জা 
মানবের অন্তঃকরণে বিধাতা এক অমুতের উৎস রচনা করেছেন। 

সন্তানের প্রতি জননীর অনীম স্নেহ, পতির প্রতি পত্রীর সুগভীর প্রেম, 

আর্তের প্রতি শক্তিমানের অকুতিত করুণা,__সবই সেই একই নির্ঝরের 

বিভিন্ন ধারা । এ সকলের তুলনা! কোথায় ? 

ইহ-জীবনের পরিশেষে মানব যখন পরপারে অভিগমন করে, তার 

অন্তরের সম্পদ, অনুরাগ, গ্রীতি, স্নেহ বাৎসল্য--সবই তার অঙ্গের 

আভরণ হয়ে সঙ্গেই থাকে । তাই আমাদের পূর্ববগামী প্রিয়জন সে 

লৌক হতেও (সুযোগ লাভ করতে পারলে ) কখনে! কখনো এই 
পৃথিবীতে এসে আমাদের দর্শন দেন, অথবা কোন না কোন উপায়ে 

মঙ্গলাকাজ্জ৷ জ্ঞাপন করে । এখান হ'তে আমানের কাতর আহ্বানেও 

তাদের সাঁড়া৷ পাঁওরা যাঁয়। সকল সময় যে সেই লোক হতে তাদের 

স্পর্ণ আমরা স্তুম্পষ্টাভাবে অনুভব করি, তা নয়। মর্ত্যলোকের অধিবাসী 

আমরা, স্থুলভাবে আত্মগ্রকাশ না করলে তাদের অভ্যাগমন আমাদের 

অগোচরেই থেকে ষায়। 

সাধারণতঃ আমরা যে এই সব হুল্স-দেহীর দর্শন পাই না, অথবা 

তাদের সঙ্গে ইচ্ছামত মিলিত হতে পারি নাঃ এ বুঝি বিধাতার মঙ্গল 

বিধান। ধারা এ জগতের কর্ধনশেষে অগ্রবর্তী হয়েছেন, উচ্চতর পথ 

অন্নুরণ ক'রে চলেছেন, তঙ্দের পুণ্য-স্থৃতিই আমাদের জীবন-পথের 
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আলোক-বর্তিকা। ভবিষ্ততে একদিন সেই নব-জাগরণের দেশে সবার 

সঙ্গে পুনমিলনের আশা! জীবলোকে আমাদের পথ-নির্দেশক । আত্মীয় 

বন্ধু বিয়োগের পর সেই লোক হতে তাঙ্গের আহ্বান ক'রে সাময়িক 

সান্সিধ্য লাভে কাতর মনের বিরহ-বেদনা লাঁঘৰ হয়ঃ তার সন্দেহ নাই। 

কিন্ত যদি আমরা সুবিবেচনা হারাই, যদি ইহ-পরলোৌকের মধ্যে এই 
যোগন্থত্র স্থাপনের ফলে আমাদের বাসনা আরও উদ্দাম হয়ে ওঠে, আরও 

ঘনিষ্ঠ মিলনের বা নিত্য-দর্শনের আকাজ্ষ1! যদি জাগিয়ে তোলে, তার 

ফল মঙ্গলপ্রস্থ হয় না। যখন দৈনন্দিন জীবনে হারানো প্রিয়জনকে ফিরে 

পাবার আর কোন উপায় নাই, তখন সেরূপ প্রবল আকাঁজ্ষ! বিদেহী ও 

পাথিব মানব কাঁরও পক্ষেই কল্যাণকর নয় । ধরণীর ধূলির মধ্যে, নিত্যকার 
জীবনের ছোটবড় সকল ব্যাপারে আমর! যদ্দি বহু বৎসর ও নিয়ত আহ্বান 

ক'রে এনে তাদের বিব্রত করিঃতবে সেই লোকে তাঁদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। 
পরিত্যক্ত প্রিয়জনের সঙ্গে পুনঃ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে ভাবের আদ্দান- 

প্রদানের ( বাক্যালাপের ) জন্য আকুলতা৷ বিদ্বেহীর মধ্যেও পরলোকের 

প্রথম অবস্থায় অনেক সময় দেখ! যায়। মৃত্যুর পর কিছুকাল পর্যন্ত এই 

আকাজ্ষা পরলোকবাসীর চিত্রকে কতই না'ব্যাকুল করে, তার বর্ণনা 

প্রসঙ্গে এক বিদেহী বলেছেন,_“এ কি করুণ দৃশ্ত ! ওপারে (পৃথিবীতে) 

মানব আত্মীয়-শোকে বিহ্বল, আর এপারে (পরলোকে ) বিদেহী ছুঃখে 

ঘ্রিয়মাণ, কারণ পরিত্যক্ত প্রিয়জনের সঙ্গে আলাপন তার সাধ্যাতীত। 

এই দুই শোঁক-মগ্ন জনের ছুঃখ-ভার লাঘব করবার জন্য কোন কিছু উপায় 

করা যায় না কি ?*১ 
পপ সপ শ্পিপাপাসপীশাপিপিপলা শে আপতিত সপ 
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অপর এক বিদেহী এই প্রসঙ্গে বলেছেন,_-প্যদি সত্যই আপনাদের 

( পাখিব মানবের ) ধারণা করা সম্ভব হ'ত পৃথিবীতে আসবার আমাদের 

কত না আকাক্ষা, তবে সকলের কাছেই আমরা আহ্বান পেতাঁম।৮১ 

শরদ্ধেয়া শ্রীবুক্ত অনুরূপ! দেবীর পৌত্রী ( বিদেহী ) অরুণও বলেছিল,__ 

“তোমরা যখন আমার জন্য অত্যন্ত শোঁকাকুল হ'তে, আমি ত তোমাদের 

কাছে যেতুম, কিন্তু দুঃখ এই যে, তোমরা তা জানতেও পারতে না।” 

কিন্তু বহুদিন এই আকুলতা বিদেহী মানবকে বিব্রত করে না। 

উর্দলোক হ'তে এক শ্নেহ-বিজড়িত অদৃশ্ঠ আকর্ষণ পৃথিবীর গ্রন্থি শিথিল 

ক”রে ধীরে ধারে মঙ্গল হতে মঙ্গলতর আবেষ্টনের মধ্যে শান্তির ক্রোড়ে 

তাঁকে উন্নীত ক:রে দেয়। 

পরলোকগত জনের পৃথিবীর সঙ্গে পুনঃ-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্ত এই যে 

সাময়িক ব্যাকুলতা, আর কিছুকাল পরে এই আকুলতার অবসান, তাঁর 
কারণ বর্ণনা করে এক বিদেহী মৃত্যুর পঞ্চদশ বৎসর পরে সেই লোকে 

আপনার অভিজ্ঞতাহ্যত্রে বলেছেন,__“এপারে উপনীত হবার পর পার্ধিব- 

জনের সঙ্গে বাক্যালাঁপ করবার বাসন! বহুকাল স্থায়ী হয় না। অল্প 

সংখ্যক বিঙ্লেহীই এরূপ বাসনার বশবর্তী হন। এখানের নবজীবন-ধারা 

আমাদের তন্ময় করে রাখে । পরিত্যক্ত প্রিয়জনও ক্রমে এই তীরে 

সমাগত হণ । আত্মীয়জনের পরিবেষ্টান যখন এইলোকে পূর্ণ ভয়ে যায়, 

তখন পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধ রাখার আর সার্থকত! থাকে না। 
শা শস্াশীপীপাস্পীশা পা শী শী শীট শী শি ৯ সপ শপ শী ২ শি ১৮ সি এশা শা শপ শক শপ 
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তবে এ কথা সুনিশ্চিত, যে মৃত্যুর পর প্রথম কিছুদিন_ কয়েক মাস 
বা বর্ষ_দেহী ও বিদেহীর মধ্যে সাময়িক পুনমিলন ও বাক্যালাপের একটা 

অভ্ুলনীয় সার্থকতা আছে । অসহায় শোক-বিহ্বলতার মধ্যে এ মিলন 

প্রতপ্ত মরুবক্ষে সুশীতল শান্তিবারি বর্ষণ করে। ধাকে নিঃশেষে হারিয়েছি 

বলে নিশ্চিত হয়েছি, তার অবিশেষ অস্তিত্ব উপলব্ধি ক'বে, তাঁকে 

নিকটে পাবার আনন্দে, প্রাণ পরিপূর্ণ হ/য়ে যায়, স্বর্গে ও মত্ত্যে হাসি 

ও অশ্রুর বিনিময় হয়। | 

এই ভাবে উভয় জগতের অধিবাসীর মধ্যে মিলনের উপায়ও নির্ধারিত 

হয়েছে ;১-_তা সর্ধববাজ-স্থন্দর ন! হ'লেও কাধ্যকরী ও তুলনায় সহজসাধ্য। 

মুত জনের বাণী ও বার্তা আজ তাই গৃহে গৃহে অনেকেই লাভ করেছেন। 

মৃত্যু-সাগরের ওপার হতে বিদেহীর বাণী ও বার্তা লাভ করার উপায় 

প্রাচীন কালেও যে মানবের অবির্দিত ছিল, তা নয়। কিন্ত তখনকার 

দিনে সেটা ছিল এক গুপ্ত তন্ত্র, জনসাধারণের অপরিজ্ঞাত রহস্য । 

" বর্তমান যুগে বিদেহীর সঙ্গে পাথিব মানবের বাক্যালাপ গোপনে 

অনুষ্ঠিত না হ/য়েঃ দিবা দ্বিপ্রহরে সর্বজন সমক্ষেই সম্ভবপর । কোনও 

বিশেষ অলৌকিক বা অতি-মান্ুষিক শক্তিও তার জন্য প্রয়োজন নয়। 

বিয়োগ-কাতর আত্মীয়-বন্ধু এঁকান্তিক আগ্রহে আবাহন করে 'অনেক 

স্থলেই বিদেহী প্রিয়জনের সাড়া পেয়েছেন । এ সম্বন্ধে একটা ক্রম-বর্ধমান 

শান্ত্রও ধারে ধীরে রচিত হয়েছে । দেশে দেশে জ্ঞানী, সুধী, এমনকি 

বহু স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিকও এই শাস্ত্র প্রণয়নে সহায়তা করেছেন ও 

করছেন। কে বলতে পারে, অদূর ভবিষ্যতে এই ভাবে মিলন আরও 

সহজ-সাধ্য হয়ে উঠবে কি না! 
সপ্ত পি লাস তি পজপপস্সীসপশ পা পপপ সস সস ৮৯ পপ 
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মনের ভাষা 

গরলোকের সকল অধিবাসীই সুশ্ম-দেহী । পাঁখিব মানব জড়-দেহ- 
ধারী। শুধু দেহ নয়, উভয়ের আবেষ্টনও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রশ্ন ওঠে__ 
কি উপায়ে এই বিভিন্ন শ্রেণীর “জীব” মধ্যে বাক্য বিনিময় সম্ভবপর? 

পৃথিবীতে মানব পরম্পরের মধ্যে প্রতিদিন যে বাঁক্যালাপ করে, সে 

হ'ল একের কাছে অন্ঠের মনোভাবের প্রকাশ মাত্র । মনের ভাঁব আমরা 

প্রকাশ করি সাধারণতঃ দুটি পথক্ উপায়ে ;- প্রথম, বাক্যে ( অর্থাৎ 

লিখিত বা কথিত ভাঁষ! ব্যবহার ক'রে), আর দ্বিতীয় ইঙ্গিতে । যে 

মুকঃ সেও ইঙ্গিতের দ্বারা তার মনোভাব সকলের কাছেই ব্যক্ত করে। 

কিন্তু কোনও ভাষা ব্যবহার না ক'রে, দৈহিক কোনও ইঙ্গিতের 

সহায়ত মাত্র গ্রহণ না! ক”রেও, একটি মনের সঙ্গে অপর এক মনের ভাঁব- 

বিনিময় আর এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপায়ে এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই 
ঘ'টে থাকে । এক ব্যক্তির মনের ভাব,_-অশান্তি অবপাদ, দুশ্চিন্তা, হয়ত 

ব্যাধির কাঁতরত! বা আনন্দের আঁতিশয্য১_আঁর একটি মনের দ্বারে ছুটে 

ধায় বিদ্যুতৎগতিতে, শত শত ক্রোশের ব্যবধানকে তুচ্ছ করে । রোগাক্রান্ত 

সন্তান বিদেশে অবস্থিত, পিতাকে কাতর ভয়ে সে স্মরণ কর! মাত্র স্থৃদূর 
গ্রামবাসী পিতার মন একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় ব্যাকুল হঃয়ে ওঠে। 

বিবাহিতা কন্তা শ্বশুর-গৃহে কোনও শঙ্কটে মাতৃনুখ স্মরণ করলে বহুদূর 

হতেও জননীর মন কন্তার চিন্তায বারম্বার আকুল হয়। এমনি, বহু 

ক্ষেত্রেই প্রিয়জন প্রিয়জনকে শোকে, বিপদে, এমম কি স্থথের আতিশয্যেও 
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একান্তে স্মরণ করলে, যে ব্যক্তিকে স্মরণ করা হয় সে আহ্বান তাকে 

স্পর্শ করে। কিন্তু সংসারের নানা কাজে আমর! সর্বদাই এত মগ্ন হয়ে 

থাকি, যে অন্তরের মধ্যে সংবাদট! প্রবেশ করে মূল তথ্যটার অনুভূতি 
লাভ করলেও, দূরবর্তী সেই ঘটনার সঠিক তত্ব তখনই আমাদের হৃদয়ঙগম 
হয় না। বন্দি মনের অচঞ্চল অবন্থ। থাকে, তবে যে ঘটনার মন্ত্র দর্পণের 

মত আমাদের মনের মধ্যে সহজেই প্রতিভাত হয় । 

এক মনের সঙ্গে অপর এক ব্যক্তির মনের এই যে নিঃশব্দ ভাব- 

বিনিময় তাঁর 'ইংরাজী ভাষায় নামকরণ হয়েছে,_-“টেলিপ্যাথী” 

(51158005 )। বিশেষজ্ঞ মায়ার্ঁ টেলিপ্যাঁথধী শব্দের অর্থ করেছেন, 
- প্পঞ্চেন্দিয়ের সহায়তা ব্যতিরেকে এক মন হ'তে অপর একটি মনের দ্বারে 

অনুভূতির প্রেরণ ।”১ সার অলিভার লজও এই অর্থ গ্রহণ করেছেন ।২ * 

টেলিপ্যাথীর প্রভাব সম্বন্ধে আজ পণ্ডিত সমাজ নিঃসংশয়। প্রবীণ 

ফ্লামেরিয়ান বলেছেন,__“একটি মানব মন অপর এক মানবকে স্থদূর হতে ও 
প্রভাবিত করে, এ একটা বৈজ্ঞানিক সত্য । প্যারিস নগরের অস্তিত্ব 

যেমন সত্য, নেপোলিয়ানের অস্তিত্ব অক্সিজেন গ্যাসের অস্তিত্ব অথবা 

সিরিয়াস্ নক্ষত্রের অস্তিত্ব যেমন সত্য, এও তেমনি সত্য |৮৩ 

টেলিপ্যাথী কাধ্যকরী হবার জন্ত প্রয়োজন, দেহ নয়, পঞ্চেন্দরিয় 
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নয়, প্রয়োজন মাত্র ছুটি পৃথক মনের । তার মধ্যে একটি মন হ'ল দাতা 
(অর্থাৎ সংবাদ-প্রেরয়িতা ), আর অপর প্রান্তে দ্বিতীয় একটি মন, সে 

,হ'ল এর সংবাদের গ্রহীতা । যে মনটি প্রেরয়িতা তা হতে যেন একটা 

স্থখঃ দুঃখ, উদ্বেগ বা চিন্তার প্রবাহ ছুটে চলে ক্ষিপ্র গতি ; আর নদী, 

গিরি, সমুদ্রের ব্যবধান অনায়াসে অতিক্রম করে স্পর্শ করে দ্বিতীয় 

( অর্থাৎ গ্রহীতা ) মনকে»__বেন বেতার-যস্ত্রে প্রেরিত বার্তী। পরস্পর 

নেহ-সম্বন্ধযুক্ত বা সহানুভূতি-সম্পন্ন দুই ব্যক্তির মনের মধ্যেই সাধারণতঃ 

এই আদান-প্রদান সম্ভব হয়  নিঃসম্পর্ধীয়দের মধ্যে কচিৎ হতে দেখা 

ঘায়। গ্রহীতা মন যত অচঞ্চল, যত তন্ময় ও যত অধিক ন্নেহ-বন্ধনে প্রথম 

( অর্থাৎ প্রেরয়িত। ) মনের সঙ্গে আবদ্ধ তত সহজে ও সঠিকভাবে 

প্রেরিত বার্তাটি তার কাছে আত্ম-গ্রকাশ করে। জগতে এমন অতি 

অল্প লোকই আছেনঃ ধারা জীবনে কখনো না কথনো৷ একট] অনির্দিষ্ট 

উদ্বেগ, আশঙ্কা বা অবসার্দে সকাতর হন্নিঃ এবং কয়েকদিন বা কয়েক 

ঘণ্ট1র মধ্যেই তার গোচর না হয়েছে সে সেই সকাতর ক্ষণে তার কোনও 

প্রিজন দুঃখ বা মর্মপীড়ার আতিশয্যে, ব্যাধির যন্ত্রণায় বা এইরূপ অন্য 

কোন না কোন কারণে তাকে বারদ্বার অনন্চিত্তে স্মরণ করেছেন । 

মানবের মন এই বেতারে কখনো সংবাদ-দাতাঃ কখনে। বা সংবাদ- 

গ্রহীতা । আবার এমনও হয় থে একটি মন কোন একটি সংবাদ আদান- 

প্রদান সম্বন্ধে এক অংশে দাতা, আবার অপর অংশে গ্রহীতা । দু-একটি 

প্রামাণিক ঘটনার উল্লেখ করলে কথাটা হয়ত সহজে বোঝা যাবে। 

(১) একটি কুমারী (মিস্ এম) বলেছেন,__“সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় 

সুস্থ শরীরে ড্রইং-রুমে একাকী সে একথানি চিত্তগ্রাহী গ্রন্থ পাঠ করছিলাম, 

এমন সময় একট। অনির্দিষ্ট আতম্ক আর ত্রাস আমায় অভিভূত করেছিল। 
পাঠ করা তখন অসাধ্য হ'ল। মন থেকে সেই অবসাদ দূর করবার 

৯৩ 
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চেষ্টায় ঘরের মধ্যেই পা্চাঁরণ আরম্ভ করলাম। তাতে কোন ফল হ'ল 

না। আমার দ্নেহ শীতল হয়ে গেল, মনে দৃঢ় ধারণ! হ'ল আমি যেন 
মৃত্যুর কবলে প্রবেশ করছি। আধঘণ্টা এইভাবে অতীত হবার পর 
মনের গ্লানি দূর হ'ল সত্য, কিন্তু সারাটি সন্ধ্যা সেই আঘাতের চিহ্ন রেখে 

গেল। রাত্রে বখন শয্য! গ্রহণ করেছিলাম দেহ এত দুর্বল, এত অশক্ত 

মনে হয়েছিল, ঠিক যেন একট! কঠিন পীড়া! থেকে মগ্চ মুক্তিলাভ করেছি । 

পরদিন প্রভাতে তাঁর-যোগে সংবাদ এসেছিল যে বিগত সন্ধ্যায় ঠিক 

সেইক্ষণে (সাতটার সময় ) আমার বড় স্নেহের একটি ভাই দ্রেহত্যাগ 
করেছে ।”*১ 

উপরে বণিত ঘটনায় গ্রহীতা মন (মিস্ এম্) সন্ধ্যায় দূরবর্তী ভ্রাতার 

বিদায়ক্ষণে উৎকণ্ঠা অনুভব করেছিল সত্য, কিন্তু উত্কগ্ঠার কারণ যে কি, 
তা ধারণ! করতে পারে নি ;--সেট! ছিল অনির্দিষ্ট । 

নিয়ে লিখিত ছুটি ঘটনায় গ্রহীত। মন উত্কগার কারণও স্পষ্ট অনুভব 

করেছিল। 

(২) প্রথম ঘটনার বর্ণনা! করেছেন এক চিকিৎসক, ডাক্তার 

অনিগার। তিনি বলছেন,_প্প্রায় মধ্য-রাত্রে .সাত মাইল দূরবর্তী এক 

রোগীর গৃহে যাবার জন্য আমার আহ্বান এল। একটা নিম্নগামী (পার্বত্য) 

পথে যাত্রারস্ত করলাম। সেই পথের পাশে বুক্ষের শ্রেণী। মাথার উপর 

শাখায় শাঁখাষ সংযোগ হয়ে একটা অবিচ্ছিন্ন চন্দ্রাতপের মত সমস্ত 

পথটিকে আবৃত করেছিল । নীচে এত গভীর আধার, যে আমার বাহক 
ঘোড়াটিকে কি ভাবে চালনা! করবো তাঁর দিশা ন! পেয়ে তাঁকে নিজের 

বুদ্ধি মত পথ ধরে যাঁবার জন্য মুখরজ্ছু ছেড়ে দিলাঁম। সেই পথের মধ্যে 
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স্থানে স্থানে বড় বড় পাথর বিক্ষিপ্ত ছিল । ধীর-পদে অগ্রসর হ'তে হতে 

হঠাৎ একটা পাথরে সামনের পায়ে আঘাত লেগে ঘোড়াটি পড়ে গেল, 

আর আমি তার পিঠের উপর থেকে বেশ একটু দূরে রাস্তার উপরে 
ছিটকে পড়লাম । আমার কগার হাড় ভেঙ্গে গেল। 

ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের গৃহে আমার পত্বী শ্যা-গ্রহণের পূর্বের 

বেশ-পরিবর্তন করছিলেন। তার মনে তীক্ষ অন্ুভাতি এলো যে, পথে 

আমার একট! কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। ভয়ে তার সর্ববাঙ্গ কেঁপেছে, চোখ 

দিয়ে অশ্র ঝরেছে। কাতর হয়ে পরিচারিকাকে বলেছেনঃ_-নিশ্চয়ই 

তার কিছু বিপদ হয়েছেঃ ; আমি যতক্ষণ না গৃহে ফিরেছিলাম তাঁর অশ্রু 

বাধা মানে নি। তাঁর অন্তরের অনুভূতি মিথ্য। হয় নি ।”১ 

(৩) সার্ অলিভার লজ, এমনি একটি ঘটনা সক্কলন করেছেন $_ সদূর 

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্দেশে অধ্যাপক রেডমেন্ খনিজ-সম্পদের সন্ধীনে 

ভ্রমণ করবার সময় তাঁর সহচর ছিল ভাহাম-বাঁপী এক শ্রমিক। প্রতি 

রবিবার এই শ্রমিক ও তার প্রভূ কোন না কোন খেলায় অবসর যাপন 

করতেন। এক রবিবারে সেই শ্রমিক অধ্যাপককে বলেছিলঃ তার মন 

বড় অবসন্ন, খেলায় প্রবৃত্তি নেইঃ কারণ সে অন্তরে জননীর মুত্যু-মংবাদ 

পেয়েছে ; মা যেন শেষ মুহুর্তে বলছেন,__-“এলবার্টের (পুত্রের ) সঙ্গে 

আমার আর দেখা! হ'ল না।” 

কয়েক সপ্তাহ পরে ইংলও হ'তে সত্যই সংবাদ এল যে পুত্রের সেই 

অবসন্নতার দিন তার মাতার দ্নেহত্যাগ হয়েছে ; এমন কি, পুত্র মার 
মুখের যে শেষ বাণী সুদূর বিদেশে তাঁর মনের মধ্যে গুনতে পেয়েছিল, 

মৃত্যুকালে সেই তার মুখের শেষ কথা ।২ 
পপ স্পসদ শন শীলা শা শা পপ তাস 
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লোকাস্তর 

কোনিও এক ঘটন! সম্বন্ধে একই মন অংশত: সংবাদ প্রেরয়িতা ও 

অশংত: সংবাদ-গ্রহীতা হওয়ার যে বাঁধা নাই, তা নিক্ললিখিত ঘটন! 

হতে বোঝা যায় ১-- 

(৪) ছুটি কুমারী-_কন্স্টান্স. ও মার্গারেট-_-পরম্পরের পরম বন্ধু। 
একদিন স্থানীয় পাদ্রীর বাঁড়ীর সংলগ্ন বাগানের মধ্যে পথ দিয়ে তার! 

চলেছিলেন। পথের পাঁশেই বেড়া, আর তারই ধারে ফল-বাগান। 

হঠাৎ তাদের দুজনের নাম ধরে বেশ স্পষ্ট স্বরে কে ডাক দিয়েছিল,_-ঠিক 

যেন ফল-বাগানের ভিতর থেকেই-__“কন্নি,মার্গারেট ; কন্নি,মার্গারেট ৮৮ 

এই ডাক শুনে মেয়ে ছুটি স্থির হ'য়ে দীাড়িযেছিল, কিন্তু কারও সাক্ষাৎ 

পায় নি। মার্গারেটের ভাই তার্দের নাম ধরে ডেকেছে এই ভেবে এক 

বিঘা দূরে বাড়ী গিয়ে খবর পেয়েছিল তা নয়। 

পরে জানা গেল, যে ঠিক দেই সময় কুমারী কন্স্টান্সের ভাই 
( মার্গারেটের ভাই নয়) সেখাঁন হ'তে পাঁচ মাইল দূরবর্তী একস্থানে 

রোগশয্যায় প্রনাপের ঘোরে এই দুজনের নাম ধরে ডেকেছিল, আর 

বলেছিল”_-“এঁ যে তারা দুজনে বেড়ার ধার দিয়ে ছুটে চলেছে আবার 

আমার ডাক শোন! মাত্র এঁ বাড়ীটার দিকেই ছুটেছে।”১ 
উপরে বণিত চারটি ঘটনাতেই একটি মন হতে বাণীবা বার্ত। 

প্রবাহিত হয়েছে দূরবর্তী দ্বিতীয় একটি মনের উদ্দেশে, আর জড়-দেহের 

কোন সহায়ত! গ্রহণ না ক'রে সেই দূরস্থ ব্যক্তির মনের তন্ত্রীতে আঘাত 

করেছে কোথাও বা স্থম্পষ্ট কোথাও বা অর্দস্পষ্ট ভাবে। 

মৃত্যুর সময় আমাদের জড় দেহের বিনাশ হয় সত্য, কিন্ত মন ত 

মৃত্যুর অধীনে নয় । মনের ত মরণ হয় না। 
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মনের ভাষ! 

স্থুধী কনান্ ডয়েল্ এই প্রসঙ্গে বলেছেন'__মানবের মন ও বুদ্ধি 
যখন দ্নেহ হ'তে দুরে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম (যেমন টেলিপ্যাথিতে 

হ'তে দেখা যায়) তথন এইমন আমাদের দেহ হ'তে একটা স্বতন্ত্র বা 

পৃথক্ বস্ত বটে ত। দেহ বিনষ্ট হবার পরেও এই মনের ম্বাধীন অস্তিত্ব 

না থাকার কারণ ত কিছু নাই।১ চিন্তাশীল লজ, স্ষি-নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে 

বলেছেন,__টেপিপ্যাথি এ কথা সপ্রমাণ করেছে যে আমাদের মন কখনো 

দেহ বা ইন্দ্রিয়ের অধীন নয়, মনের কাধ্যকারকতাও দেহ বা ইন্ট্রিয়ের 

মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ কথাও আমাদের স্বীকার করবার কোন কারণ 

নাই যে, দেহের বিনাশ হ'লে মনের বিনাশও অবশ্ঠস্ভাবী ।২ 

কারও হয়ত এমন সংশয় হ'তে পারে যে-_চিন্তা, ধারণ। প্রভৃতির 

উদ্ভব-স্থান যখন মানবের মস্তিষ্ক, আর মৃত্যুতে যখন সেই মস্তি ও ধ্বংস 

হয়ে যায়, তখন মৃত বাক্তির চিন্ত। ধারণ। আদির উদ্ভব হবে কোথায় ? 

বৈজ্ঞানিক এ কথার উত্তরে বলেছেন )-__বীণ। হতে যেমন সুরের বঙ্কার 

আপনা হতেই বাহির হয় না, গুণীর অঙ্গুলি চালন! সেই সুরকে স্থষ্টি করে, 

তেমনি মস্তি একট! যন্ত্র মাত্র; আপনি কিছু স্থষ্টি করবার সামর্থ্য 
তার নাই। মনই হ'ল প্রধান ঃ মস্তিষ্ক পর-নির্ভরশীল, মুখাপেক্ষী ।৩ 
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লোকাস্তর 

স্থপপ্ডিত মায়ার্ঁস বলেছেন, আমাদের এই দেহমধ্যে আত্মা! যদি 

সত্যই নিবাস করেন, তবে দেহ বর্তমানে তার যেমন মস্তিষের প্রতি 
নির্ভরশীল হওয়া নিপ্রয়োজন, তেমনি দেহান্তে মস্তিষ্ষের কণামাত্র সাহাধ্যও 

তাঁর অনাবশ্যক।১ 

মৃত্যুর ওপার তে যিনি ইহলোকে আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ 
করেন, পে জন্ত তার নিজন্ব জড়দেহের কোন অঙ্গেরই প্রয়োজন হয় না; 

প্রয়োজন শুধু মনের, প্রয়োজন এক মরণাতীত সত্বার। স্থুলদেহ 
বিনাশের পর মনের ও আত্মার বিনাশ হয় না। তাই পরলোক হুতে 

একটি মন অপর এক মনকে বার্তা প্রেরণ করতে পারে । নিত্যই এমন 

কত বান্তা আমাদের কাছে ছুটে আসে । চঞ্চল-চিত্ত কর্মব্যস্ত মানব তার 

ক্ষুদ্র এক অংশও সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। 

টেলিপ্যাথী, বা “মনের ভাষা”ই, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে 

ভাব-বিনিময়ের গু রহস্য । হিন্দু শাস্ত্র এই “মন”কে ুচ্-দেহেরই 
অংশভূত ব'লে নির্দেশ করেছেন। 

সপ পর এ শপ 2 আপস পা শপ শশা 
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ক্ডভীম্স অন্যস্মি 
আধুনিক ক্সিনিটুয়ালিসমূ (বা বিদেহী তত্ত) 
পরলোকবাদী মানবের পক্ষে পাথিব মানবের সঙ্গে সাময়িক পুনঃসন্বন্ধ 

সংস্থাপনের (অর্থাৎ ভাবের আদানপ্রদান, বাক্যালাপ আদি ) যে সম্ভব 

এ সত্য চার সহস্রাধিক বৎসর পূর্বেও প্রচারিত ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 

শেষে শবোক-সন্তপ্ত আত্মীয়জনকে দর্শন দিবার উদ্দেশে মৃত কৌরবাি 
বীরগণের এ পৃথিবীতে সাময়িক আবির্ভাবের বিস্তৃত কাহিনী মহাভারতে 

লিপিবদ্ধ হয়েছে ।১ শ্রীমগ্তাগবৎ পুরাণে রাজ! চিত্রকেতুর সঙ্গে তার 

বিদেহী পুত্রের কথোপকথন বণিত আছে।২ 
শুধু ভারতবর্ষে বা হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থেই নয়, খুষ্টানের ধর্মগরস্ 

বাইবেলেও দেখা যাঁয়ঃ -নৃপতি সল্ একটি নারীর (মিডিয়ামের) সহায়তায় 

পরলোক হ'তে মৃত স্যামুয়েলকে পৃথিবীতে আহ্বান ক'রে এনে আপনার 
রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেঃ ভাঁবী যুদ্ধে জয়-পরাঁজয় সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন ক'রে 

যথাযোগা উত্তর পেয়েছিলেন । এই প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে স্ুপপ্ডিত 

ফ্লামেরিয়ান বলেছেন” বাইবেলের মত গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ থাঁকায় 

এ কথা অশ্বীকার করবার উপায় নাই যে সেই স্থদূর অতীতেও এরূপ 
ঘটন! সম্ভবপর বলে লোকের বিশ্বীম ছিল।৩ 

এ টপস প্-াগরসড এপ 

১. আশ্রমবা(সিক পর্ব্ব। 
২, প্রীমস্ভাগবৎ_ ৬ স্বন্ধ, ১৬ অধ্যায়। 
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লোকাস্তর 

পুরাতন শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতি আমরা কখনো! স্বেচ্ছায়, কথনো৷ বা 

ঘটনাচক্রে ত্যাগ করি। পাশ্চাত্য-জগৎ জড়-বিজ্ঞানে দীক্ষা লাভের পর 

কয়েক শতাব্দী জড়ের পুজায় এত তন্ময় হয়ে কাল যাঁপন করেছে যে, 

'পার্িব জীবনের পর মানবের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে, এ কথা প্রায় 

বিস্তত হয়েছিল। কিন্তু সেই পাশ্চাত্যের এক্ষ নিভৃত গৃহকোণে 

প্রায় শত বর্ষ পূর্বে পরলোক-তত্ব “ম্পিরিট্য়ালিম্মের” রূপ ধরে 

পুনরাবিভূতি হ'ল। 
কি ভাবে সে ঘটনা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই "ফক্স, 

নামে এক মধ্যবিত্ত দম্পতি মাফিনের হাইডের্সভেল্ গ্রামে একটি ভাড়া- 

বাড়িতে বাস আরম্ভ করলেন। তীদ্দের সংসারে তখন ছুটি মাত্র 

অল্পবয়স্কা কন্তা,_কেট আর মার্গারেটু। এই বাড়িতে বাস আরম্তের 

পর হতেই বাড়ির নানাস্থানে বু অনৈসর্গিক খুট্-খাট্, ধুপ-ধাপ, শব্দ 
শোন! যেতে লাগল । যত দিন যায়ঃ শব ক্রমে অধিক হ'তে অধিকতর 

সয়ে সর্বপ্রকারে তাদের বিব্রত ক'রে তুলেছিল। কথনো কখনো এমন 

প্রবল শব্ধ হত যেন খাট, পালঙ, চেয়ার, টেবিল কে ভেঙ্গে গু ড়িয়ে 

ফেল্ছে। কোথা হতে কেমন ক'রে এই শব্দের উৎপত্তি_অনেক 

অনুসন্ধানেও তার সন্ধান পাওয়! গেল ন|। 

অবশেষে এক রাত্রে এত অশ্রান্ত ভাবে ও এত ভীষণ জোরে শব হ'তে 

লাগলো যে পিত৷ মাতা ও কন্ত1 ছুটি সকলেই অনিভ্রায় শয্যার উপর 

বসে রাত্রি যাপন কর! ভিন্ন উপায়ান্তর দেখতে পেলেন না। 

যখন সকলে এইভাবে অনিদ্র বসেছিলেন কন্ত! কেটু এক মুহুর্তে 

% 8671008 0], [55090900108 ০01 009 0990) 61000) /67:6  107001860 
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আধুনিক স্পিরিটুয়ালিসম্ € বা বিদেহী তত্ব ) 

হঠাঁৎ বলে উঠেছিল,__যঙ্গি সত্যই তুমি কেউ হও, তবে আমি যে করতালি৷ 

দিচ্ছি এরই সঙ্গে তুমি শব্ষ করতো, শুনি । কেট্ হাততালি দেওয়। মাত্র 
যেন অনৃশ্য কোনও ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে শব করেছিল- ধুপধাঁপ,। কেট 

যতবার হাত তালি দেয়, অমনি গভীর হতে গভীরতর শবে উত্তর আসে, 

-ধুপ-ধাপ, ছুম্-দাম্। 

শুধু তাই নয়। দেখা গেল, যে ব্যক্তি এই শব্দ গুলির সৃষ্টি 

করছে তার দৃষ্টি-শক্তিও আছে, কারণ কেটু যখন করতালি দেবার 

সময় কোন শব্দ না ক'রে হাতে হাতে তালি দিবার ভঙ্গী করে মাব্র 

তখনে৷ অলক্ষ্যে কোন স্থান্ হতে সুগম্ভীর শব্দে উত্তর আসে-__ধুপ-ধাঁপ,। 

প্রতিবাসীরা৷ এই অদ্ভুত সংবাদ পেয়ে উপস্থিত হলেন। তারা সকলে 

পরামর্শ ক'রে সেই অনৃশ্য শক্তির সঙ্গে কথাবার্তার একটা চলনসই সক্কেত 

আবিষ্কার করেছিলেন। তার ফলে জানা গেল যে এই অবিবাম-শব্দকরী 

উৎ্পীড়ক হ'ল এক বিদেহী । পাখিব জীবনে সে ছিল--ফেরীওয়াঁলা, 
নাম “রস্মা”। কয়েক বৎসর পূর্ববে যখন সে এই পল্লীতে তার পণ্য-দ্রব্য 

বিক্রয়ের জন্ত উপস্থিত হয়েছিল, তার সঙ্গে ছিল কিছু নগদ টাক! । 

সেই টাকার সন্ধান পেয়ে এই বাড়ির তখনকার অধিবাসী তাকে হত্য। 

ক”রে গোপনে এই গৃহের নীচে তার কবর দেয়। বহু্গিন পরে এ বাড়ির 

নীচে ভূগর্ভ হ'তে নরকঙ্কাল ও তার কাছেই একটা ফেরীওয়ালার টিনের 

বাঝ্সও উদ্ধার হয়েছিল । 

গ্রাম্য সরল বুদ্ধিতেই প্রতিবেশীর! এই বিদেহীর সঙ্গে বাক্যালাপের 

উপায় আবিষ্কার করেছিলেন । যখন তাঁর! দেখলেন যে এ অনৃশ্য ব্যক্তির 
একমাত্র শক্তি হ'ল শুধু নানারূপ শব্দের দ্বার! আত্মপ্রকাশ, তখন স্থির করা 

হ'ল যে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যদি ইংরেজী বর্ণমালা (৯. 73. 0. 

ইত্যাদি) উচ্চারণ করতে থাকেন, আর সেই অনৃশ্য ব্যক্তি যদি তাঁর 

১০১ 



লোকাস্তর 

'আবশ্টকীয় বর্ণ উচ্চারিত হওয়া মাত্র একটি টোকার শব্ধ (120) করে 

সেই বর্ণটি নির্দেশ করে, তবে তার কথা বোঝা সম্ভব হয়। তাই, সে 

ব্যক্তির নাম কি, এই প্রশ্ন ক'রে এক প্রতিবেশী 4. 73. 0. প্রভৃতি বর্ণ 

এক একটি ক'রে উচ্চারণ কালে যখন [২-অক্ষর উচ্চারিত হ+ল, অমনি 

একটি টোকার শব্ধ পাওয়া গেল। এইভাবে বার বার বর্ণমালা উচ্চারিত 

হবার পর একে একে 7২. 0.5. ঠা. £. এই কয়টি বর্ণে পৃথক পৃথক্ 
টৌকার শব্ধ হওয়ায় এই অক্ষরগুলি সংগ্রহ করে সেই বিদেহীর নাম 

পাওয়া গেল__[২০5778 ( রস্মা )।১ এই প্রক্রিয়া বহু-সময় সাপেক্ষ 
তার সন্দেহ নাই, কিন্ত তবুও প্রাথমিক ভাবে কাধ্যকরী। জগতের 

ইতিহাসে কোনও নূতন তথ্যই একদিনে পূর্ণরূপে প্রকাশ হয়নি। মৃত 
এক ভেকের বিশেষ অবস্থায় অঙ্গন্থালনই তড়িংশক্তি আবিষ্কারের 

পথ-প্রদর্শক। 

বর্তমান দিনে বিদেহী ও পাঁখিব মানবের মধ্যে সহজভাবে বাক্যালাপের 

নানারূপ উপায় নির্ণয় হয়েছে । বিদেহীর কাছে তার পরিচিত স্বরে 

বা হস্তাক্ষরে আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া এখন আর দ্ররূহ ব্যাপার নয়। 

জগতে বহু নৃতন সত্য আবিষ্কারের সমশ্ব অবিশ্বাসী ব্যক্তি সেই নব- 

প্রচারিত সত্যের প্রচারক বা সমর্থ নকারীর প্রতি হ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিভ্রপ-বর্ষণ, 

এমন কি কটু-ভাষা প্রয়োগ করতেও দ্বিধাগ্রন্ত হন না। বিদেহীতত্ব যখন 

ম্পিরিটুয়ালিস্ম রূপ ধ'রে প্রতীচ্যে আবিভূতি হ/য়েছিল, তখন যে সব 

মনীষী ও বৈজ্ঞানিক নিঃসংশয় প্রমাণে নির্ভর ক'রে তার সত্যতা 

ঘোষণা! করেছিলেন, তারাও এরূপ আক্রমণ হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করেন নি। 

কারও কারও ধারণা যে স্পিরিটুয়ালিস্মের প্রচারিত বিদেহীর সঙ্গে 
সস 
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আধুনিক স্পিরিটুয়ালিসম্ (বা! বিদেহী তত্ব ) 

পাধিব মানবের বাঁক্যালাপ প্রভৃতি প্রসঙ্গ হয় প্রতারণা, না হয় আত্ম- 
প্রবঞ্চনা। জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতদের মধ্যে ক্ুকৃস্, ব্যারে, 
লম্রোলো, ফ্লামেরিয়ান্, লজ, ওয়ালেস্, হিস্লপও মায়াস? ষ্টেড, প্রভৃতি 

বহু বসর যে তথ্য অনুসন্ধানের পর অসংশয়ে যে তথ্য প্রচারে সহার়ত! 
করেছেন, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার পূর্বের সে রহমত মন্বন্ধে অবহিত 
হওয়া ও বিচার বুদ্ধির দ্বারা আলোচনার পর মন্তব্য প্রকাশ করাই সঙ্গত 

মনে হয়। বেতার-বার্তা প্রভৃতির আবিফারও একদিন অসম্ভাব্য রূপেই 

কল্পিত ছিল। আজ সহশ্র সহস্র ক্রোশ হুদূরবর্তী প্রদেশেও মুহূর্তে 
মুহূর্তে সংবাদাদির আদান-প্রদান আর অবিশ্বাস্য মিথ্যা নয় সার্থক সত্য । 



চতুর্থ অশ্খ্যন্অি 
মিডিয়াম ও চক্র 

পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশের ও আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপের জন্ত 

পরলোঁক-বাসীর সাধারণতঃ প্রয়োজন এক মধ্যবন্তী বা “মিডিয়াম ।” 
তার কারণ এই যে, বিদেহীর বাঁসভূমি আমাদের পঞ্চেন্রিয়ের অতীত 
এক হুক্মলোৌকেঃ আর তার দেহও হুক্্-পরমাঁণু রচিত। আমাদের জড়- 

জগতে পারি মানবের স্থল অন্ুভূতি-যোগ্য যে-কোন ভাবেই তারা 
প্রকাশ হ'ন না কেন, তার জন্ত বিদেহীর কিছু স্থল উপাদানের সাময়িক 

সাহায্য আবশ্কতক। এ কোন তত্বকথা নয়, সাধারণ সহজ-জ্ঞান। 

মীন ধেমন জল ভিন্ন অন্ত কিছুতে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে পারে না, 
বিদেহীও তেমনি একটু স্থল উপাদান আশ্রয় না করলে এই জড়-জগতের 

পরিমগুলের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করতে পারে না"। 

মিডিয়ামের দেহ ও মনের গঠনে একটা বিচিত্রতা আছে। অধ্যাপক 
গাষ্টেভ, গেলে বলছেন+__এমন উপাদানে মিডিয়ামের গঠন, যে সে মুহূর্ত 
মধ্যে আপনার মন, দেহ ও কর্ম্মশত্কি অপরকে উৎসর্গ করে দিতে পারে ।১ 
মনীষী মায়ার মিডিয়াম শব্দের অর্থ করেছেন,--এমন একজন ব্যক্তি 
বাকে মধ্যবন্তী ক'রে জীবিত ও পরলোকগত মানবের মধ্যে ভাবের 

স্পস্ট পট সপ পা 
সপ _ 
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মিডিয়াম ও চক্র 

আদান-প্রদান ( বাক্যালাপ আঙ্গি) হ'য়ে থাকে ।১ ফরাসী বৈজ্ঞানিক 

রীচেও এই অর্থ গ্রহণ করেছেন।২ মিডিয়ামের মন ও দেহকে গ্রভাখিত 

ক'রে বিদেহী আমাদের অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। 

মিসেস্ ট্রাভার্স শ্মিথ্ তার গ্রন্থে ছুই শ্রেণীর মিডিয়ামের উল্লেখ 
করেছেন, _স্বভাব-সিদ্ধ (179001291 )১ আর সাধনা-সিদ্ধ (০01058160 ) 

মিডিয়াম্। 

বহু মানবের মধ্যেই অল্প-বিস্তর মিডিয়ামের শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে । 

সাধনা-দ্বারা সেই শক্তি বৃদ্ধি করা বায়; তবে বিশেষজ্ঞের বলেন ষে, 

সকল ক্ষেত্রেই এরপ প্রচেষ্টা বাঞ্চনীয় নয়। যার! স্থিরবুদ্ধি, সুসংঘত ও 

সাবধানী তারা ভিন্ন অপরের পক্ষে এই সাধনা অহিতকর | « 

ধিনি স্বভাব-সিদ্ধ মিডিয়াম, তার এ সম্বন্ধে কোন সাধনারই প্রয়োজন 

হয় না। বিদ্বেহীর নানা-প্রকারে আবির্ভাব সহজভাবেই তার উপস্থিতিতে 
অনিবাধ্য হয়ে ওঠে। চুদ্বকের মত তিনি সহজেই বিদেহীকে আকর্ষণ 

করেন। 

অনেক সময় দেখা যাঁয়, প্রিয়জন বিয়োগের পর মুত ব্যক্তির কোন 

নিকট আত্মীয় মিডিয়াঁষের শক্তি সাময়িক ভাবে লাভ করেছেন। এন্ধপ 

১, 11601000--৮8, [0050] 01001000 1)0]0, 90101)01071109,0101) 16 09910)60. 

০0196 ৫%77590 01) 10065927) 1151116 2001) %750. 91011116501 0116 ৫61081090. 
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শক্তি অনেক ক্ষেত্রে বহু বৎসর স্থায়ী হয় না। সায় অলিভান্নু লজের 

পুত্র রেমণ্ডের মৃত্যুর পর তার কন্তা “অনার? (1707০: ) এরূপ শক্তি 

লাভ করেছিলেন। এমন আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের দেশে, 

উপধুণ্পরি মৃত্যু-শোকের পর, যশোহরের বিখ্যাত ঘোষ-পরিবারে 

একাধিক পুরুষ ও মহিলা! এই শক্তি লাভ করেছিলেন তার স্থলিখিত 

বিবরণ “পরলোকের কথায়” গ্রথিত হয়েছে । 

সকল মিডিয়ামের শকি সমান নয়, কারও অধিক কারও বা অল্প, 

কারও মধ্য দিয়ে বিদেহীর অকুন্ঠিত আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়, অল্প-শক্তিমানের 
মধ্য দিয়ে ত1 হয় না। আবার, সব মিভিয়ামের শক্তির বিকাশ-ক্ষেত্র 

যে এক, তাও নয় । কোনো মিডিয়াম আবিষ্ট অবস্থায় হুম্স-দৃষ্টি প্রভাবে 

বিদেহী মানবের দর্শনও লাভ করেন এবং চক্র-কক্ষে তার সঙ্গে সহজভাবে 

বাক্যালাপ করেন; অপর এক মিডিয়াম আবিষ্ট হবার পর তার হাব, 
ভাব, ম্বর__-সবই পরিবর্তিত হয়েই কোনো মুত ব্যক্তির স্বরূপ হয়ে 

যায়ঃ তৃতীয় একজন খ্রনূপ অবস্থায় উদ, ফাম্ূী বা মারাঠী ভাষায় 

বাক্যালাপ করেন, _যর্দিও জীবনে কোনদিন তিনি সে ভাষা শিক্ষা 

করেন নি। 'লেখক-মিভিয়ামের হাত দিয়ে ( অনেক স্থলেই তাঁর সচেতন 

এবং কচিৎ তার সন্মোহিত অবস্থায়) কোনে! বিদেহী পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা 

€ কথনে৷ সেই মৃত ব্যক্তির পরিচিত হস্তাক্ষরে ) নান! প্রশ্নের উত্তরে কত 

'অজ্ঞাত ব্যাপার বর্ণনা করেন। আবার আলোক-চিত্র ( 017০:০” 

51801)1০) মিডিয়ামের শক্তি প্রধানতঃ বিদেহীর ছায়াচিত্র প্রাপ্তিতেই 

সীমাবদ্ধ । ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়ামের কর্মক্ষেত্র কেন এমন বিভিন্ন, তার 

কারণ আজও নির্ণয় হয় নি। তবে এ কথা অন্রান্ত যে বিদেহীর পাধিৰ 

প্রকৃতির বিশিষ্টতাই মিডিয়ামেরমধা দিয়ে প্রকাশ হয়। 

মিডিয়ামকে মুখপাত্র করে যে অধিবেশনে বিদেহী-মানবের আত্ম- 
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প্রকাশ হয়ে থাকে তার ইংরাজি ভাষায় নামকরণ হ?য়েছে--“সার্কেল” 

(০1০15) ফরাঁপীরা তাকে বলেন-_-“সিয়ীশ৮ (962০5 )। 

বাংলায় এই অনুষ্ঠানের নাম-_পচক্র” | শ্ীভারতধর্্-মহামগ্ডলের স্বামী 

দয়ানন্দ এই অনুষ্ঠানের নাম দিয়েছেন__“ীঠাসন” ১ 

চক্রের আয়োজনের মধ্যে কোন গুপচ রহন্য নাই। মিডিয়াম ও 

দুই-চাঁরজন আগ্রহণীল ব্যক্তি নিভৃত ঘরে এক্গ্র হ'য়ে পবিত্র মনে 

একটি ছোট টেপাইয়ের (০2০৮ ) বা টুলের উপর প্রত্যেকের হাত 
(করতল ) রেখে কিছুক্ষণ বসে কোনো পরলোকগত ব্যক্তির চিন্তা 

করলে অনেক সময়েই সেই মৃত ব্যক্তির ব1 অপর কোন বিদেহীর সাড়া 

পাওয়া যায়। সচরাচর শিডিয়ামের হাতে এ সময় একটি পেনসিল্ 

দিয়ে মৌখিক কোন প্রশ্ন করলে, কাগজে বা শ্লেটের উপর নিভিয়ামের 

হাতের পেনসিলে উত্তর লেখা হয়। কোন কোন মিডিয়াম অচেতন বা 

সন্মোহিত হয়ে যান, আর প্র সময় তিনি যেন কোন পরলোকগত 

ব্যক্তির প্রতিভূ হঃয়ে প্রশ্নের মৌখিক উত্তর প্রদান করেন ;-_-তার অনেক 
বিষয়ই হয়ত মিডিয়ামের নিজ-জ্ঞানের অতীত । কচিৎ বা দৃশ্যমান 
মুক্তিতেই বিদেহী চক্রে আবিভূতি হন। 

প্রায়ই দেখা যায় যে, চক্রে যে সকল ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন তাদের- 
মধ্যে একজনের পরিচিত বা প্রিয়জন প্রথমেই সেই চক্রে আত্মপ্রকাশ 

করেন। অবশ্বঃ সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন মুত ব্যক্তিকেও যে মাঝে 
মাঝে চক্রে পাওয়া যায় নাঃ তানয়। বিখ্যাত মিডিয়াম, সুপপ্ডিত ও 

পাদ্রী ষ্টেন্টন্ মোজেদ্ একদিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সন্ধ্যা অতিবাহিত 
করছিলেন এমন সময় তাঁর হাতে কম্পন আরম্ভ হ'ল। কাগজ পেনসিল 

সস পপ ক পা পিশ সি এ. স্পা ৮ 

১ পরলোক রহন্য-ম্বামী দয়াননা--১১২ 
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নিয়ে বসবার পর সেই কাগজে মোজেসের হাত দিয়ে লিখিত হ'ল,__ 

“আমি আঙ্গ শ্রেচ্ছায় দেহত্যাগ করেছি--বেকার ্রীটে...” সত্যই এ 
দিন বেফার স্্রাটে এক অপরিচিত ব্যক্তি আত্মহস্তা হয়েছে, এ সংবাদ পরে 

পাওয়। গেল। ১ 

কিসের আকর্ষণে বিদেহী চক্রকক্ষে আবিভূতি হন ( অর্থাৎ মিডিয়ামকে 

প্রভাবিত ক'রে তার হাত ব্যবহার ক'রে লেখ দ্বারা, অথবা তার কণ্ঠ 
ব্যবহার করে কথা বলে, অথবা অন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেন), এ 

প্রশ্ন অনেকেরই মনে ওঠে । এ কথার সহজ উত্তর এই যে, তারা 

প্রকাশ বা আবিভূত হন তাদের করুণা ও ন্নেহে। বহু বৎসর চক্রের 
অনুষ্ঠান-ব্যাঁপারে অভিজ্ঞতার ফলে এড্মিরাল্ আস্বোর্ণ মুর বলেছেন__ 

আমাদের এমন সাধ্য নাই যে বিদেহীকে আকর্ষণ ক'রে আনি। তার! 

আসেন আমাদের প্রতি করুণায়, সহানুভূতির টানে ।২ .থিওকজফিষ্ট, 

সিনেটেরও এই অভিমত ।৩ অনেক সময় বিদেহী চক্রে এসে কেবল এহ 

কথা প্রকাশ করেন, বে তারা সেই নৃতন লোকে পরমানন্দে আছেন, 

আমরা যেন তাদের জন্ত শোকে মুহামান ন1 হই |॥ 

কখনো দেখা যায় বিদ্দেহীর নিজেরই এ পৃথিবীতে কোন না কোন 

১,411. 47 0%০% )---8101018 10010016108, 

২, 9 0811106 95016 006 [07658706601 ৪1)17168. 065 ০0006 47271) 

10৬ 5570190). 71001---051170])985 01 00০ ০ ৪৮৪৮১০.--449. 

৩, ০ 2991 ৪1116091196 ০০২: ৪0110700369 (61১96 1)0 080) 95০9 198:61- 

011187 ৪111105, 1৭977761- -1৭ ৪6029 9 1 58661168 --1)0, 

৪, 1991] 90:69 ৮6 00111110001)109,6107) 10707) 0006 09108000079 10981] 

21855 01600690 60৮ :09 8890011)0 80:515078 01 61)6 ০৮ 0 ০0061170094 

[961801581 6515691109১--8100 01177090100 20167105 101) 68897 

17919601)09 01১96 6860]5 1791010171058 10600. 7)061)6 10:9019581)15 81001190 
1) 19678৮6)61)0 1,000 ০-- [১৪ 1001)0,--406, 
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প্রয়োজন আছে, যে বিষয়ে জীবিত মানব তার সহায়তা করতে সক্ষম। 

কোন বিদ্বেহী বলেন,_-প্গয়ায় আমার পিগু দাও, আমি বড় কণ্টে আছি ।” 

( খুষ্টান-বিদ্বেহী বলেন,__“আমার দেহটা ভাল ক'রে কবর দাও” )1১ 

কেহ বলেন_“অমুকের কাছে আমার খণ আছে সেটা পরিশোধ কর ; 

আমি শান্তি পাব।”৮ কেহ বলেন,__“মামার স্ত্রী-পুত্রকে দেখ! শুনা 
ক'র।” মানুষ আপনার অঞজ্জিত সংস্কার নিয়ে পরলোকে উত্তীর্ণ হয়ঃ 
এবং একদিনেই ত৷ হ'তে অব্যাহতি পায় না১২ এবং তা! পাওয়৷ সম্ভবও নয় । 

চক্রে কি ভাবে বিদেহী আকুষ্ট হয়ে উপস্থিত হন, কোনও একস্থানে 

চক্রের অধিবেশন হয়েছে এ সংবাদ তাঁরা কি প্রকারে লাভ করেন, এই 

প্রশ্নের উত্তরে একাধিক বিদেহী বলেছেন যে,__চক্রকক্ষে মিডিয়ামের 

দেহ হ'তে একটা অপাথিব জ্যোতি নিঃহ্যত হয় এবং (স্থুলদৃষ্টির অতীত ) 

সেই জ্যোতি দর্শন ক'রে তাদের সেম্থানে আগমন হয় ।5 

চক্রের মূল রহস্য কিন্তু এই যে, প্রধানতঃ পরিত্যক্ত প্রিয়জনের প্রতি 

প্রীতি ও শ্নেহই বিদেহীকে ইহলোকের পথে সময়ে সময়ে পরিচালিত 

করে।* 
পাপী শ্পীপাশী  পপপীশ শীষ শশা টোপ শী? শা শিপ শপস্পী ০ স্পা শত পাপে প্পিশীপ্মিসি 
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চক্রের বৰা 

অনেকের ধারণা যে, যে-কোন রূপ চক্রের অনুষ্ঠানই অহিতকর। তীরা' 

বলেন যে পরলোকগত ব্যক্তিকে চক্রে আমন্ত্রণ ক'রে এই সব অনুষ্ঠান- 

কারীর! তার উচ্চগতির অন্তরায় হন, এবং অনুর ভবিষ্যতে নিজেরাও 

ম্নেহের ব্যাধি ও মনের বিকারগ্রন্ত হন। আবার কেহ বা বলেন ষে, 
চক্রের অনুষ্ঠান একটা শান্তর ও ধর্ম-বিরুদ্ধ ব্যাপার । 

হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ মহাভারতের একাধিক স্থানে পরলোকগত ব্যক্তিকে. 

পৃথিবীতে সাময়িক আবাহন ক'রে আনবার প্রসঙ্গ আছে। স্বয়ং ব্যাসদেব 

গান্ধীরীর প্রার্থনায় এরূপ এক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছেন, তার বিষদ 
বর্ণন। পাওয়৷ যায়।১ শুকদেবের মহাপ্রয়াণের পর মহামুনি ব্যাস পুত্রের 

দর্শন অভিলাষ হওয়ায়, খি-প্রসাদে বারম্বার সেই পুত্রের ছায়ামৃর্তির 
দর্শন লাভ করেছিলেন, তাও মহাভারতেই উল্লেখ আছে।২ অতএব 
বিদেহী-মানবকে সাময়িক আবাহন করা যে অতীতে হিন্দুর পক্ষে শাস্ত্র বা 

ধর্ম-বিরুদ্ধ ব্যাপার ছিলঃ ত! মনে হয় না । 

মনাতন-গন্থী শ্বধর্মনিষ্ঠ পপ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের 

নিন্নলিখিত মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £__ 

“তাদুগ, ভাবাবয়বোহবস্থারপৈঃ সম্ভাবয়স্তি তে'_ অর্থাৎ, যে যে ভাবে, 
যে বয়সে, যে অবস্থায় ওষে আকারে দেহত্যাগী হইয়াছিল, প্রেতেরা 

১. আশ্রম বামিক পর্ব--২৯-৩২ অধ্যায়; ২. শান্তিপর্ব--৩৬৪ অধ্যায় 
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চক্রের বৈধতা 

( অর্থাৎ বিদেহী )১ ঠিক সেই ভাবে, সেই অবস্থায় ও সেই আকারে দেখা 
দিতে পারে, ইহা! শান্ত্রলেখকদের মত। খধিদ্দের মতে যাবৎ প্রেত 

( বিদেহী ) অবস্থা, তাবৎ তাহাদিগকে আহ্বান বা আকর্ষণ কর! যায়? 

এবং দেব গন্ধর্ববার্দি দেবযোনি প্রাপ্ত দিগকেও আকর্ষণ বা আহ্বান কর! 

বায়। আবেশ শক্তিও এই সকল প্রাণীতে বিদ্যমান .থাকে। পরন্ধ যে 
সকল জীব মৃতার পর মনুস্তঃ পণ্ড অথবা পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে পুনরুৎপন্ 

হইয়াছে, তাহারা আকৃষ্ট বা আনত হইবার নহে।২ অর্থাৎ জন্মাস্তর 

গ্রহণ না করা পধ্যস্ত বিদেহী-মাঁনৰ পরিত্যক্ত পৃথিবীর ও শোঁকতপ্ত 

স্বজনাদির দূরধিগম্য নয় । 
খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধো অনেকে চক্র অনুষ্ঠানের বিরোধী । তাদের 

ধারণা, যে এই সব চক্র কেবলমাত্র হীন শ্রেণীর বিদেহী, অথবা শয়তান ও. 

তার সহচরদের ক্রীড়াভূমি । কিন্তু একাধিক খৃষ্টান ধর্মযাজক দীর্ঘদিন 
চক্রের অনুষ্ঠান কর! ষত্বেও এই মতের পোষকতা৷ না! ক'রে তার গ্রতিবাদই 

করেছেন। দৃষ্টান্ত ্ বরূপ-__ভিকাঁর ভেল্ ওয়েন, ভিকার টুইডেল, চেম্বাস 

ও ড্রেটন্ টমাসের উল্লেখ করা যায়। ভিকাঁর টুইডেল বলেছেন, বাইবেল 

গ্রন্থেই বর্ণনা আছে যে বীণুর দেহত্যাগের পর “তিনি শিম্তদের সংবাদ প্রেরণ 

ক'রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁদের গ্যালিলীতে আহ্বান করেছিলেন ।” 

এই শিল্তরা অতঃপর সেই আহ্বানে গ্যালিলীতে দমবেত হয়েছিলেন__ 

বীশ্ুর দর্শন-লাভ কামনাঁয়। অতএব যীশু স্বয়ং প্রত্যেক খুষ্টানকেই 

বিদেহী-মানবের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের অথণ্ড অধিকার দান করেছেন।* 

১, প্র+ইত 5 প্রেত _ প্রকৃষ্ট ভাবে গত বিদেহী 

২, পরলোক রহন্১--কালীবর বেদীস্তবাগীশ_-পৃ ৭৩ ও ৮৫ 
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থিওজফিষ্ট সম্প্রায় সচরাচর চক্র-অনুষ্ঠানের ঘোরতর বিরোধী। 

তাদের প্রধান আপত্তি এই, যে বিদ্বেহী মানবকে পৃথিবীর সন্গিধ্যে আবাহন 

ক'রে আমরা তার উর্াগতির অপরিসীম ব্যাঘাত সৃষ্টি করি। কিন্তু সকল 

ক্ষেত্রেই যে এরূপ আবাহন অনিষ্টকর, প্রবীণ থিওজফিষদের এ 

অভিমত নয়। 

শ্রদ্ধেয় গ্যাণি বেশাস্ত, লেড.বীটার ও সিনেট থিওজফীর তিনটি প্রধান 

স্তস্ত। তাদের প্রত্যেকের খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী। এ বিষয়ে তাদের মত 

নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার্থ । বিদূষী বেশান্ত বলেছেন,__মামষ অনেক স্থলে ভাবন৷ 
চিন্তায় ভারাক্রান্ত অবস্থায় এ পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করে। পরপারেও 
সেই চিন্তায় তারা ব্যঘিত হয়; আর তখন পরিত্যক্ত স্বজন-বন্ধুকে 

আপনার ব্যক্তব্য জানাতে চায় ।.**এরূপ অবস্থায় কোনও যোগ্য ব্যক্তি 

(মিডিয়াম?) যদ্দি তার সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে তার ভাবনার কারণ 

নির্ণয় করেন, তবে সেই বিদেহীর প্রতি করুণাই করা হয়। ভাবনা- 

বিমুক্ত হলে বিদেহীর অগ্রগতির আর কোন বাধা থাকে না।১ 

প্রবীণ লেডবীটার বলেছেন,__অনেক সময় বিদেহী এ পৃথিবীর 

দ্বারে আসেঃ কারণ সে নিজেই পাধিব-মানবের কাছে কোন না কোন 

সহায়তার প্রত্যাশী ।-*"হয়ত তার অশান্তির কারণ এইঃ যে তার মৃত- 
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চক্রের বৈধতা 

দেছের সৎকার হয়নি ; *.অথব! সে প্রভূত অর্থ-সম্পত্তি ফেলে গেছে, 

অথবা পরিজনকে অর্থাভাবের মধ্যে রেখে গেছে, হয়ত কোন পাখি 

জনকে অবহেলার জন্ত অনুশোচন। বা কোন পাপের ম্বীকারোক্তি ক'রে সে 

মনোভার লঘু করতে চায়।১ সে চেষ্টা ফলবতী হওয়াই বাঞ্চনীয় । তিনি 

স্পষ্ট করে বলেছেন, _তুবর্লোক-বাঁসের প্রথম অবস্থায় বিদেহীর সঙ্গে 

পাঁখিৰ মানবের আল!প-আভাঁষণ কোন ক্ষতির কারণ হয় না ।২ 

তীক্ষুবুদ্ধি সিনেটের অভিমত আরও স্থম্পষ্ট। তিনি বলেন,_- 

“শোকাতুর আত্মীয়-বন্ধ পরপার হতে যখন নির্ভরযোগ্য বার্ত। প্রাপ্ত হন, 

তার দার্থকতা আছে । এমন একাধিক পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় 

আছে যাঁরা বিগত মহাযুদ্ধে প্রিয়জন-বিয়োগে শোকাহত হয়ে 

স্পিরিটুয়ালিষ্টদ্দের পদ্ধতি অন্থসরণ ক'রে সেই বিদেহী জনের সংস্পর্শ লাভ 

করবার পর তাদের শোক গ্রভৃত পরিমাণে উপশম হয়েছে । বিগত 

অর্ধশতাব্দীতে অসংখ্য নরনারী স্পিরিটুয়ালিসমের প্রসাদে শোক-তাপে 

আশ্বাস লাভ করেছেন।"*" 

“পৃথিবীর সঙ্গে পুন:-সন্বন্ধ সংস্থাপন অনেক স্থলেই বিদেহীর অগ্রগতির 

অন্তরায়, শাস্ত্রের এই মনত। কিন্তু এই “অন্তরায়” ব্যাপারটা খুব 

গুরুতর ক'রে সাজিয়ে দেখান সহজ । বহু বিদেহীই স্বেচ্ছায় তাদের 

পারলৌকিক অগ্রগতি বিলম্বিত করতে উৎস্থক যদি তাঁর বিনিময়ে 
পপ পাপা পপ | সস আস ীশম 
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পৃথিবীর পরিত্যক্ত প্রিয়জনকে সান্তনা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।-*. 

ক্রমে একদিন ওপারে বিদেহী ও এপারে পাখিব মাঁনব উভয়েই অবহিত 

হন যে, এই আদান-প্রদান বহু-বৎসর-ব্যাগী না হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 

যোগস্থত্র কোন্ ক্ষণে ছিন্ন করা প্রয়োজন তা৷ উভয়পক্ষই যথাসময়ে অন্তব 
করেন, আর পাঁধিব মানব তখন বিদেহীকে মুক্ত প্রাণে বিদায় দিয়ে বলেনঃ 
--তোঁমার যাত্রাপথ স্থগম হোক” ।”১ 

অতএব সকল অবস্থায়ই যে প্রধান প্রধান থিওজফিষ্টরা বিদেহী জনের 

সঙ্গে পাধিব মানবের ভাব-বিনিময়ের বিরোধী, এ কথা বলা যায় না। 

চক্রকক্ষে যে সব বিদেহী স্বপ্রকাঁশ হন, তারা ষে আমাদের আহ্বানে 

শশব্যত্ত হয়ে আগমন করেন, ত| নয় ! অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন যে,__ 

আমরা বিদেহীকে চক্রে আবাহন ক:রে ইচ্ছামত আনতে পারি না; সে 

শৃক্তি আমাদের নাই। সহান্ভৃতির আকর্ষণে তাদের এখানে আগমন 

হয়। চক্রে যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্ঠ উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করি, সেই 
মনোভাবই তাঁর আগমনের প্রতিবন্ধক হয়।২ যখন ইচ্ছামত আকর্ষণ 

করবার শক্তি আমাদের নাই, তখন «আহ্বান মাত্রই ক্ষতিকর,-_-এ 

কথাও বলা যাঁয় না। 

হিন্দু-শানস্ত্রে পিতৃপুরুষের নিয়মিত বাধিক শ্রাদ্ধ-তর্পণাঁদির ব্যবস্থা 
আছে; এগুলি বুবৎসর অন্ুষিত হয়। এই শ্রান্ধে বিদেহী শ্বজনকে 

শশী ৮ শািশী পাশদ। পাপা স্্ 
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চক্রের বৈধতা 

আবাহন ক'রে আমর! তার উপস্থিতি প্রার্থনা করি । সে আবাহন পাখি 

মানব ও বিদেহী উভয়ের পক্ষেই হিতকর,'_শাস্ত্রের এই মত। তবে, 

চাক্রে কৃচিত-কখনো৷ আবাহন বিদেহীর পক্ষে ক্ষতিকর হবে কেন,_-যদ্দি 

সে আবাহন আমর! শ্বার্থ-প্রলুন্ধ হ'য়ে না করি? 
স্পিরিট্য়ালিসমের সঙ্গে বহু বৎসর ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার ফলে, প্রবীণ 

বয়সে স্বিজ্ঞ কনান্ ডয়েল্ বলেছেন, __পৃথিবীর সঙ্গে (চক্রে) পুনঃসম্বন্ধ 

স্বপনের ফলে বিদ্দেহীর উর্ধগতি প্রতিহত হয়, এ অভিমত কেহ কেহ 

পোষণ করেন। সে উক্তির পোষক কণামাত্র প্রমাণ নাই । বিদেহীরা 

স্বয়ং তার বিপরীত কথাই বলেন। তারা স্বীকার করেন যে পার্ধিব 

প্রিয়জনের সংস্পর্শে তাদের সহায়তা হয়, মনে বল আসে ।১ 

কেহ কেহ বলেন যে, চক্রে প্রধানতঃ নিক্বশ্রেণীর ( অর্থাৎ হীন ) 

বিদেহী এসে উপস্থিত হয়, ও তারা নান! বিপদের স্থাষ্টি করে। বিশেষজ্ঞদের 
গ্রন্থ এ উক্তি সমর্থন করে না। 

চক্র স্র্ধে* আর এক শ্রেণীর আপত্তি অনেকে উত্থাপন করেন। 

তাঁরা অভিযোগ করেন যে, চক্রের অনুষ্ঠানকারীঙ্দের অতি সত্বর স্বাস্থ্যভঙ্গ 

হয়। এ সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞদের মত অন্তরূপ । আর্থার হিল্ বলেছেন,_ 

আমি নিজেই দীর্ঘ ্শবৎসর এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত আছি, 

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু কয়েকজন দশ হতে চল্লিশ বৎসর এই কর্মে আত্ম- 

নিষোগ করেছেন 3 আমাদের অভিজ্ঞতায় এমন কোনও ব্যাপার ঘটেনি, 

বার জন্ত ভয়ে এই কর্ম পরিত্যাগ কর! প্রয়োজন ।২ প্রবীণ লজের 
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লোকাস্তর 

অভিমত এই যে,_চক্র-মনুষ্ঠানে মিভিয়ামের ক্ষতির - সম্ভাবন! শুধু সেই 
ক্ষেত্রেই হয় যেখানে তিনি অবিশ্রাম এই কাধ্যে নিরত থাকেন আর সেই 

অনুষ্ঠান বিদেহীর মুর্তি প্রকাশ আদি স্কুলভাবে আবির্তীবের উদ্দেস্তে করা 
হয়। লিপি-চক্র ক্ষতিকর হয় না।১ 

লিপি-চক্র (৪00০0090610 ড/1161819) প্রভৃতির অনুষ্ঠানকে হিল্ একটা 

অতি সাধারণ ব্যাপার ( “0:95910 ৪811 ) বলেই বর্ণনা করেছেন |২ 

স্থপপ্তিত মায়ার্সের সঙ্গে পঞ্চাশজন লেখক-মিডিয়ামের ( ৪86010900 

%17091) পরিচয় ছিল। তার অভিজ্ঞতা এই যে, এ সকল ব্যক্তির 

মধ্যে মাত্র তিনজনের পক্ষে চক্রের অনুষ্ঠান ক্ষতিকর হয়েছিল, এবং সেও 
তার্দের নিজেরই অনবধানতাঁর ফলে ।৩ 

বঙ্দি আমরা অনন্তকন্্া হ'য়ে অনবরত চক্রের অনুষ্ঠান করি, যদি 
শ্রাস্তি, ক্লান্তি, অসুস্থতা অবহেলা ক'রে এই কর্মে নিয়োজিত থাকি, তবে 
শুধু সাধারণ ব্যক্তি কেন, অসামান্ত শক্কি-সম্পন্ন মিডিয়ামও কেবল ভগ্ন- 

দেহ নয়, মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়াও বিচিত্র কি। 
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পপ 

স্ভ্ি অন্যান্স 
বিদেহী পন্রিচয় 

অধিকাংশ স্থলেই চক্রে বিদেহীর আবির্ভাব কোনও পরিদৃশ্ঠমান মুক্তিতে 
হয় না। তারা থাকেন আমাদের দৃষ্টির অগোচরে, বাক্যালাপ করেন 

মিডিয়ামের হাতের লেখনী চালনা ক'রে অথব! মিডিয়খমের ক ব্যবহার 
ক'রে কথা ঝকলে। এই অবৃষ্ত বন্ধুর! চক্রে যে আত্মপরিচয় দেন, তার 

সত্যতার প্রমাণ কি? আবিভূতি বিদেহী যে এক হীন প্রতারক নয়ঃ 

তার নিশ্চয়ত। কোথায়? 

পরলোকে হীন ব৷ প্রতারক শ্রেণীর বিদ্নেহী যে বাস করেন নাঃ এবং 

তারাও যে কখনো কখনে! চক্রে এসে উপস্থিত হয় না, তা নয়। এমনি 

কোনও বিদেহী হয়ত রহস্যছলে একদিন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন কোন 

জনের নাম গ্রহণ করেঃ বিবেকানন্দ, বঞ্চিমচন্ত্রঃ আশুতোষ বা এমনি 

কোন পরিচয়ে- চক্রে এসে উপস্থিত হ'তে পারেন। সকল চক্রেই এমন 

ঘটনা সম্ভব হলেও কার্য্যতঃ খুব কম ক্ষেত্রেই এরূপ হতে দেখা যায়। 

সাক উইলিয়াম্ ব্যারেট প্রসিদ্ধ মাকিন পণ্ডিত ডাঃ হজ.সনের এই বিষয়ে 
অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে বলেছেন,-_বহু বৎসর অক্লান্তভাবে তথ্যান্ছ- 

সন্ধানের ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাধারণতঃ বিদেহী 
যে আত্ম-পরিচয় দেন ত৷ সম্পূর্ণ সত্য ।১ 
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লোকাস্তর 

চাক্ষুষ দর্শন না পেলেও চক্রে আবিভূতি বিদেহীর আত্ম-পরিচয় সত্য 

বা মিথ্যা! তা নির্ধারণ করবার সহজ উপায় আছে। প্রমাণ সংগ্রহ হয়েছে 

যে, মরণের পরও মানবের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব» তার পাখিব জীবনের বিশিষ্ট চরিত্র 

ও প্রকৃতি সবই অব্যাহত থাকে ।১ তা যদি হয়, তবে পরিচিত কোনও 
ব্যক্তিকে তার ভাব, ভাষা, আচার, ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চক্রকক্ষে চিন্বার 
বাধা কি? কোনও তথাকথিত “বঙ্কিমচন্দ্র” প্রকাশ হঃয়ে যদি হীনজনোচিত 

বাক্যালাপ বা অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করেন, তবে সেই আবির্ভূত 

বিদেহী যে প্রতারক, তা৷ সহজেই প্রতিপাদিত হয় । 

স্থপপ্ডিত ষ্টেন্টন্ মোজেস্ তার 5011 10500 গ্রন্থে উল্লেখ 

করেছেন, _আত্মীয়জনের আচার-ব্যবহার ও ভাঁব-ভঙ্গীর মধ্যে যে-সব 

বিশিষ্টতা আমরা সর্বদা লক্ষ্য করি, বহুদিন অদর্শনের পর সেই সকলই 

তার পরিচার়ক। অন্টের দৃষ্টিতে সেগুলি ধরা পড়ে না সতা, কিন্ত 
আপনার জনের কাছে সেই হ'ল জাগ্রত প্রমাণ । একত্রে এক গৃহে যাঁর 

সঙ্গে বাস করেছি, তার ছোঁট বড় কত লক্ষণ নিয়ত চোখে পড়ে, যার 

তালিকা করা ছঃসাধ্যঃ যা সর্বসাধারণের কাছে বিশ্লেষণ বা বিচ্ছিন্ 

ক'রে দেখান অসম্ভব, কিন্তু যা সেই ব্যক্তিতেই,বারম্বার নানাভাবে প্রকাশ 

হ'তে দেখেছি বলেই সন্দেহের অতীত রূপে বলতে পারি--তিনিই এই ।২ 
চক্রে বিদেহী-গ্রদত্ত আত্ম-পরিচয় সত্য কি না, তা জানবার আর একটি 

প্রকৃষ্ট উপায় হ'ল,--তিনি যে বাণী বাবার্তা বন ক'রে এনেছেন? সেটি 

অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে দেওয়৷ সম্ভব কিনা। এসস্বন্ধে কয়েকটি 
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বিদেহীর পরিচয় 

প্রামাণিক দৃষ্টান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ তে এখানে সঙ্চলন কর! হ'ল। প্রত্যেক 

দৃষ্টান্তেই সুস্পষ্ট দেখ! যাবে যে আগন্তক-বিদেহী কোনও ছদ্মবেশী 

ব্যক্তি নয়। 

১। 'লুসিটানিয়া জলযানের যেন মহাঁসমুদ্রে সমাধি হয় সেদিন সন্ধ্যায় 

লগ্ডনের এক চক্রকক্ষে আচার্য্য ডাউডেনের কন্ত। মিসেস্ ভ্রীভাস-শ্মিথ. ও 

মিঃ রবিন্সন্ এক চক্রের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন ; চক্রে বাণী লিপিবদ্ধ 

করছিলেন এক ধর্মযাজক,»_রেভাঃ হিকৃস। এই তিন জনেই 

ছিলেন সাধু হিউ লেনের বন্ধু, কিন্তু সাঙ্গ হিউ যে এ দুর্ভাগ্য জাহাজে 

আমেরিক! হ'তে ইংলগ্ডে প্রত্যাবর্তন করছেন এ কথা তাদের সম্পূর্ণ 

অবি্নিত ছিল । 

সেই চক্রে বাণী এল»--“সায় হিউ লেনের সদগতির জন্ত আপনার! 

প্রার্থনা করুন। প্রশ্ন কর! ভঃল,_কে এ কথা বলছেন? উত্তর 

এল,__“আমিই সায় হিউ লেন। কি অবস্থায় সেই বিরাট জলযাঁন 

অতলে স্থানলাভ করেছিল, তার বিস্তৃত বর্ণনা ক'রে বিদেহী লিখলেন, 

_-“আমার কর্মময় জীবনের শান্তিতেই পরিসমাপ্তি হ'ল ।, 

চক্রকক্ষের স্ুমুখে সদর রান্তায় ঠিক শী সময়ে সংবাদপত্র-বিক্রেতা 
সান্ধ্য-সংস্করণ পত্র নিয়ে বাহির হয়েছিল । সেই সংবাদপত্র একথানি এনে 

তখন বিন্ময়ে সকলে দেখলেন, জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে সায় হিউ লেন্ 
অন্যতম ।১ 

২। প্রিন্স. উইটেন্ষ্েন্ বর্ণনা করেছেন, আমার এক বন্ধু 

কয়েক মাস হ'ল পরলোকগত হয়েছেন ; তাঁর সম্বন্ধে কোন চিন্তাই 

ইতিমধ্যে আমাদের মনে স্থান পায়নি। তবুও এক মিডিয়াঁমকে প্রভাবিত 
পে পপপীপত৮প7 স্প্প আস পপ স্পা সআনকাউর 

১০ 417776---6)]) 009 11079920010. 01 006 [10586711৩6৮ 
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লোকাস্তর 

ক'রে তিনি আমায় অন্থরোধ ক'রে বললেন যে, তাঁর উইলখানি কয়েকজন 
অসৎ ব্যক্তি একস্থানে গোপন করেছে, আর আমি যেন সেই স্থানটি তার 

পরিজনদ্দের কাছে প্রকাশ করে দিই। যে ঘরে এই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছিল 
সেইথাঁনে একটি পাত্রাধারের মধ্যে উইলখানি গোপন করা হয়েছিল ঝলে 

বিদেহী নির্দেশ করেছিলেন । অদ্বেষণ করে সেখান হতেই প্র কাগজধখানি 
খু'জে পাওয়! গেল। বন্ধুর পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্বির ব্যবস্থা করবার জন্য 

উইলথানি অত্যাবশ্তুকীয় বলে তার উত্তরাধিকারীরা এটি অনুসন্ধান 

করছিলেন ; এ কথা আমি পূর্বের কিন্তু কিছুই জানতাম ন! |” 

৩। ইংলগ্ডের সন্নিহিত আইল্ অফ. ওয়াইটে কোনে চক্রকক্গে 

ইং ১৮৭৪ সালে এক বিদেহী প্রকাশ করেছিলেন যে, তার নাম এব্রাহাম্ 

ফ্লুরেনটিন্ঃ যে তিনি ১৮১২ সালে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, আর 

সম্প্রতি ৫ই আগষ্ট তারিথে মাকিন-যুক্তরাস্ট্রের ক্রকৃলিন সহরে ৮৩ বৎসর 

১ মাঁস ১৭ দিন বয়সে তার মৃত্যু হয়েছে ।-..সেই ব্যক্তির নাম, ব! তাঁর 

কথিত বিবরণের সঙ্গে সেই চক্রে উপস্থিত কোনে! ব্যক্তিরই পরিচয় 

ছিল না। 

আমেরিকায় অতঃপর অনুসন্ধান ক'রে জান! গেল যে সেই ৫€ই আগষ্ট 

তারিথে ক্রকৃলিন্ সহরে সত্যই এক্রাহাম্ ফ্লরেন্টিন্ নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু 

হয়েছে ও সেই বিদেহীর প্রকাশিত আর সব কথাও সত্য, তবে মৃত্যুর দিন 

তাঁর বয়স ৮১ বৎসর ১ মাস ১৭ দিন না হ/য়ে, ৮১ বৎসর ১ মাস 

২৭ দ্দিন ছিল।২ | 

৪। সায় আর্থার কনান্ ডয়েল্ তার অষ্ট্রেলিয়। ভ্রমণ সময়ের এক 
সজল আপ সপ শা পাসস্পপ আস প্প্ পা পাপা "৮ িিপ্পআজ। 
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বিদেহীর পরিচয় 

চক্রের বর্ণনা গ্রসঙ্ধে বলেছেন ;_-"সেই চক্রে মিডিয়ামের কণ্ঠ ব্যবহার 
ক”রে এক বিদেহী মর্স (. 11015 ) এই নামে আত্ম-পরিচয় দিলেন। 

মর্স ছিলেন স্পিরিট্য়ালিস্মের একজন অগ্রদূত | তকে প্রশ্ন করলাম,__ 
“যদি সত্যই আপনি মিঃ মস তবে বলুন ত, আপনার সঙ্গে আমার শেষ 

সাক্ষাৎ কোথায় হয়েছিল?” উত্তর হ'ল-_“লগুনের লাইট পত্রিকার 

আপিসে নয় কি? আমি বল্লাম,--“তা ত নয়। আমাদের শেষ 

সাক্ষাৎ হয় যখন আপনি আমার স্থলে শেফিন্ডের বিরাট জনসভায় 

পৌরহিত্য করেছিলেন ।” উত্তর হ'ল,__“তাই হবে, এপারে আমাদের 

কখনে। কখনো! স্বতি-বিভ্রম হয় 1, 

“কিন্ত তিনি পূর্বে যে কথা বলেছিলেন, তাই ঠিক। সেই চক্রের 

অধিবেশন সমাপ্ত হবার পর আমি ও আমার পত্বী উভয়েরই স্মরণ হয়েছিল 

যে শেফিন্ডের ত্র সভার অন্ততঃ এক বৎসর পরে 'লাইট্” আপিসের গৃহ 

হ'তে বাহিরে আঁসবার সময় তাঁর সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ ও কিছু 

বাক্যালাপও হ+য়েছিল ।”১ 

৫ | এটলাট্টিক মহাসাগরে ত্রিংশ বৎসর পূর্ব তখনকার দিনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ জলযাঁন “টাইটানিকে'র অতকিত সমাধি হয় । তাঁর বহু যাত্রীর 
মধ্যে একজন ছিলেন, মহামতি ষ্রেভ (৬৮. গা. 50৪9) সা 

তাঁর দেহকে অর্ধ্য গ্রহণ ক'রেছিল। 

ষ্টেডের কন্ঠ বলেছেন, “মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পরে পিতার আবির্ভীব 
হ'ল 'জুলিয়ার বুরো গৃহের অন্তর্রক্ষেঃ উপরের ঘরে । জীবিতকালে এই 

গৃহে বসে কতবার তিনি ভাবী-জীবন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছেন, 

পূর্বগামী প্রিয়জনের সঙ্গে এখানে বসেই বাক্যালাপ করেছেন। আজ 
দূর তি শেপ পা শাশাশপ্প্্পিপীশীতি শি এ শি  আ ৮০. 
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সেই কক্ষে সঙ্ঘনেতা তিনি স্বয়ং আগন্তক হয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁরই 

প্রতীক্ষায় সেখানে কয়েকজন উদ্নগ্রীব হু/য়ে ব'সে প্রার্থন৷ করছিলেন । 
তাদের সবার সমক্ষে তিনি আপনার মুখাবয়ব সুম্পষ্টরূপে প্রকাশিত 

করলেন, যেন কেহই তার দর্শনে বঞ্চিত না হয়। তারপর ধীরে ধীরে 

সেই মুখখানি যখন আধারের কোলে অদৃশ্য হল, গৃহটি পূর্ণ ক'রে তার 
বর ধ্বনিত হয়েছিল,_যা কিছু তোমাদ্দের ইতিপূর্বে বলেছি, 

সবই সত্য 1৮, 

গা । সী ঈ ঃ ১৪ 

মরণের সিংহদ্বার অতিক্রম ক'রে চৈতন্তময় মানব ওপারের বাসভৃমিতে 

প্রবেশ ক'রে সেইথানেই কিছুকাল যাপন করেন। পিতা, মাতা, পত্রী, 
পুত্র, কন্া, বদ্ধু১_অগ্রগামী সকলেই সেইম্থানে মমবেত হন। কত 

করুণার্্র চিত্ত.নিয়ে, কত প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম ক'রে তারা সাময়িক 

ভাবে এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন আমাদের আশশীর্ববাণী জ্ঞাপন করেন,__-তা 

আমাদের ধারণারও অতীত । ধরার সকল স্থতি, সব স্লেহ-বন্ধন তাঁদের 

এক দিনেই ছিন্ন হয় না । 

“বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা, 

বহু দিবসের স্থখ-দুঃখে আকা» 

লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাথা-_ 

সুন্দর ধরাতল”-_-২ 

১০/03161/6 ,9৫2০৫--345 201)0,-914, 
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কখনো পূর্ণ চেতনায়, কখনো! বা অবচেতন মনের সহায়তায় তাঁদের এই 

জীবন-নদীর অপর কুলে অবিচ্ছিন্ন স্নেহের ডোরে আকর্ষণ করে। মিলন 

ক্ষণ-স্থায়ী হয়, কিন্তু তার সার্থকতার তুলন! হয় না। সে মিলন পাখি 

মানবকে দেহাত্মবোধের নাগপাশ হ'তে মুক্ত করে তার তবিষ্ততের ্ 

স্থগম ক'রে দেয়। 

উর্ধ হতে উর্ঘতর লোকের যাত্রী তারা। তাঁদের অগ্রগতি 
'জয়যুক্ত হোক ! 

১২৩ 



ভিহবতীম্স ভগস্পণ 

__ গ্রতযন্ষানভতি _ 

ওত ভ্ম্থ্যাম্স 

(কশোনের অভিজ্ঞতা 
মৃত্যুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কিশোর বয়সে । জ্ঞানের প্রথম 

উন্মেষ হৰার পর মনে পড়ে পরপাঁরের পথে প্রথম যাত্রা করলেন-_প্ররিয়- 

দর্শন, দেবকান্তি মাতামহ । সুদূর অযোধ্যার প্রান্তে কোনও এক স্বাস্থ্যকর 

স্থানে জীবনের শেষ কয় মাস তিনি যাঁপন করেছিলেন; সেখান হতেই 

একখানি পত্র তার মৃত্যু-সংবাদ বন করে এনেছিল। মাতৃদেবীর চক্ষে 

সেদিন অশ্রান্ত অশ্রধার! বধিত হ'ল । আমারও অন্তরে একটা সুগভীর 

শৃন্ততা, একটা তিক্ত অভাব ও দুঃখ বোধ হয়েছিল সত্য; কিন্তু 

মরণের নির্মম স্পর্শ সে ঘটনায় ষে প্রকৃতই অনুভব করেছিলাম, তা 

স্বরণ হয় না। 

কিছুদিন পরে তাঁর পিতার বাসভবনে আমার স্নেহময়ী কাকীমা 

দেচ্রক্ষা করলেন । সপ্তাহ-শেষে যখন আমার সমবয়সী ভাই- হরেন 
উত্তরীর অঙ্গে নিয়ে, বিশু মুখে, নগ্রপদে আমাদের আপন গৃহে ফিরে 

এলেন, তখন অতি নিকটেই যেন দগুপাণির করাল মুষ্তির দর্শন লাভ 

করলাম। 
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কৈশোরের অভিজ্ঞতা 

তারপর হল মৃত্যু-দ্েেবতাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয়। বৎসর 

পূর্ণ হল না, কাকা মহাশয় নিজেও পরপারে যাত্রা করলেন। স্বচক্ষে 

দেখলাম তার দেহ ক্রমশঃ অস।ড় হ'ল, চক্ষু নিষ্পলক+ মুখ বিবর্ণ। 

আত্মীয়জনে সেই প্রাণহীন দেহটি কষ্টে বহন করে নিয়ে বাড়ির বাহিরে 

চলে গেলেন। এক প্রহর পূর্বেও যিনি সঙ্ঞানে মৃদুস্বরে প্রিয়জনের 
সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন, শিলার মত জড় অবস্থায় ভাগিরথী তীরে 

তার শেষ বাত্র। হ'ল। 

আমার দাদা যখন কলেজের ছাত্র আমি সে সময় স্কুলের ( সেকালের ) 

দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছি। দাদার সযত্রে-সাজানে! পাঠ্য-পুস্তকের এক 
প্রান্তে প্রায়ই একথানি বই দেখতাম, তার নাম তখন অদ্ভুত বলেই মনে 
হত,--+9501)0000905 70010291107” 1 একদিন অভিধান খুলে 

+১0950)01290085” কথার অর্থ দেখে নিয়েছিলাম । অন্তের অজ্ঞাতে 

এই গ্রন্থের সহজ কতক অংশ ( যেগুলি গল্পের মত ছিল+ মনে হয়) পাঠ 

করলাম। তার অনেক কথাই বোঝবার মত জ্ঞান বা বুদ্ধি তখন আমার 

ছিল না। আভাসে বুঝলাম গ্রন্থকার বল্ছেন”_-মরণের পরও মানবের 

কোন না' কোনরূপ অস্তিত্ব থাকে, আর সে অস্তিত্বের প্রকাশও ' মাঝে 

মাঝে দেখা যায়। 

পিতা ছিলেন সংস্কৃত-সাহিত্য ও শাস্ত্রে অনুরাগী । সন্ধ্যায় মাঝে 

মাঝে তার কাছে বসে চণ্ডী ও গীতার বিভিন্ন অংশ আবৃত্তি করতে হস্ত। 

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের--“নৈনং ছিন্বস্তি শস্ত্রানি''.” প্বাসাংসি 

জীর্ণানি-*'” প্রভৃতি কয়েকটি স্থান তিনি অনেক সময় নিজেই বইথানি 

খুলে আমার হাতে দিতেন; আমিও এই সব অংশের ছন্দ ও ধ্বনির 
মাধুর্যে মুগ্ধ হ'য়ে বারে বারে সেইগুলি আবৃত্তি করতাম। রাত্রে শরনের 

পর ঘুম হুবার পূর্ব পর্য্যন্ত এক এক দিন মনের কোন্ গহীন স্থানে বড় 
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আন্দোলন উপস্থিত হ'ত । কে যেন অন্তর থেকে ঝ্লে উঠতো ;-_দনা, 
না; ধাদের হারিয়েছি, বারা এখান হ'তে বিদায় নিয়ে চ'লে গেছেন, 

তাঁরা কোথাও ন! কোথাও অবশ্যই আছেন । আবার একদিন নিশ্চিত 

তাদের দর্শন পাব ।” 

আমার ছুই অগ্রজ অনেক সময় বাড়ীতে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা 

করেছেন শুনেছি,_একাগ্র হু”য়ে মৃত আত্মীয়-জনকে স্মরণ করলে তীরা 

সত্য সত্যই এসে পৃথিবীতে উপস্থিত হন, বাক্যালাপ করেন। এ' সব 
শুনে মনের মধ্যে বড় কৌতুহল জন্মাত। আমাদের মত ছোঁটদ্বের আহ্বান, 
অন্তরের আকুলতা৷ কি তাঁদের স্পর্শ করে না? 

আমাদের বাহির-বাঁড়ীতে তখন এক সদাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন, নাম 

কেদার চট্টোপাধ্যায় । তাঁর কাছে একদিন মনের কৌতুহল প্রকাশ ক'রে 
বলেছিলাম । তিনি সহজেই এবিষয়ে উৎসাহী হলেন। তারই প্রসাদে 
এক শ্রীতের সন্ধ্যায় আমাদের পাঠগৃহের দুয়ার বন্ধ ক'রে একটি 

অনাড়ম্বর চক্রের অনুষ্ঠান হল । 

আমরা ছুই সমবয়স্ক ভাই (হরেন্দ্র আর আমি ) সেই ব্রাক্ষণের কথামত 

পড়ার টেবিলের ছুই পার্থে সে কিশোর বয়াসের একান্ত আকুলতার 
আমাদের হারানে! আত্মীয়গণকে স্মরণ করেছিলাম । ব্রা্ষণ একটি গাঁনের 

দু-চাঁর চরণ সুর ক'রে মুছুকণ্ে গাইতে লাগলেন ; মনে হয়, সংস্কৃত কোন 

স্তোত্রও যেন আবৃত্তি করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার বেশ একটু 

তন্দ্রা বোধ হ'ল । হঠাঁৎ এক মুহূর্তে চেয়ে দেখি, হরেন্দ্র ইতিমধ্যেই কখন 

টেবিলের উপর মুখ রেখে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়েছেন ! | 
ব্রাহ্ঘণ হরেন্ত্রকে জাগাবার কোন চেষ্টা না কঃরে সঙ্গেহে তার মাঁথাটি 

স্পর্শ করলেন। সেই ঘুমন্ত অবস্থায় খন তার হাত টেবিলের উপরেই 
কাপতে আরম্ভ হ'ল, তখন ব্রাহ্মণ সেই হাতে একটি পেন্সিল দিয়ে 
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তার নীচে একখানি সাদা কাগজ রাখলেন। দু-একট! অস্পষ্ট অক্ষর 

লেখার পর অচেতন হরেন্ত্রর হাত দিয়ে সেই কাগজে বেশ পরিষ্কার 

অক্ষরে লেখা বাহির হল-_-“যোগেন্দ্রনাঁথ মিত্র” ( হরেন্দ্রর পিতার নাম )। 

আমার বুকের ভিতর সশবে আলোড়ন হ'তে লাগলো । ভডয়, বিস্ময়, 
সন্ত্রঃ_একই সময়ে এই সব বিভিন্ন ভাব বিছ্যুৎ-স্ফুরণের মতই মনের 

মধ্যে চলাচল করতে আরম্ভ হয়েছিল । ঠিক এরূপ ঘটনার জক্ক যে 

প্রস্তুত ছিলাম, তা নয়। ফলাফল সম্পূর্ণ বিবেচনা না৷ করেই, মাননিক 

একট] উত্তেজনার বশে, এ কাজে অগ্রসর হয়েছিলাম। অতঃপর কি 

করণীয়, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই তথন ছিল না। অন্ত সকলের 

অজ্ঞাতে আমর! ছুই সমবয়সী ভাই এই কাঁজের নিভৃত অনুষ্ঠানের প্রথম 

যে অভিসন্ধি করেছিলাম, তা যে সফল হয়নি, এ তখন সৌভাগ্য বলেই 

মনে হয়েছিল। 

ব্রাঙ্গণ কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ না ক'রে আরও দু'এক চরণ গান 

বা স্তোত্র আবৃত্তি করলেন; হয়ত বা কোনো প্রশ্নও করেছিলেন, 

ঠিক সে-সব কথা এখন ম্মরণ হয় না । কিন্তু তারপর হরেন্দ্রর কম্পমাঁন 

হাঁত দিয়ে কাকাবাবুর নামের পর লেখা হল,_-”আমি ভাল আছি ।» 

আরও বিষ্যয়! যিনি দীর্ঘদিন রোগ ভোগান্তে আমাদের দৃষ্টির 
সম্মুখে মাত্র অল্পকাঁল পূর্ব্বে বিশীর্ণ শ্লান দেহে বিদায় গ্রহণ করেছেন, বার 
দেহের চিহ্কমাত্র কোথাও বর্তমান নাই, সত্য কি ছুটি উন্মুখ বালকের 

কাতর আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছেন? সত্য কি কোথাও তার 

অস্তিত্ব আছে? সেই দুরারোগ্য ব্যাধি ( পক্ষা্থাত ) হ'তে তিনি কি 

সত্যই আজ নির্শক্ত? যদি এ গৃহে তাঁর আগমন সম্ভব হ'ল, তবে 

দৃশ্মীন কোনও মুক্তিতে তাঁর প্রকাশ হবার বাঁধা হ'ল কেন? 
সে-দিনের চক্রে আরও কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদান 
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হয়েছিল, তার সব কথা মনে পড়ে না। তবে এই কথা বেশ মনে আছে, 

আমাদের অনাত্মীয় কোনও এক জনের নামও সেই কাগজে লেখা 

হয়েছিল” আর শেষের দিকে? ইংরাজী ভাষাও কয়েকটা উত্তর লেখা 

হয়েছিল। অতঃপর ব্রাহ্মণ বললেন,--“আজ আর নয়।” 

সেই শীতের রাত্রে কয়েকবার চোখে মুখে জলের ছিট! দেওয়ার 

পর হরেন্্র সচেতন হলেন । উঠে বসে লজ্জায় ভ্রিয়মাণ হয়ে বললেন, 

“বড় ঘুম এসেছিল; বেশীক্ষণ ঘুমিয়েছি কি?” এতক্ষণ তাঁকেই 
অবলম্বন ক'রে এখানে যে সব ব্যাপার সংঘটিত হয়েছিল, সে বিষয়ে 

কোন সংবাদ তার আবিষ্ট মনকে স্পর্শও করেনি । 
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আমাদের সেই রাত্রের কাহিনী, হয়ত একটু অতিরঞ্জিত হয়ে, 
বাড়ীর অপর সকলের, এমন কি শেষে পিতৃদ্দেবেরও কাণে উঠেছিল। 

অতঃপর গুরুজনদের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে ছাত্রজীবনে আর কোন 

চক্রের অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু বাড়ীতে আমাদের নব-লব্ধ 

অভিজ্ঞতার আলোঁচন! কাঁলে মাতা ঠাকুরাণী কোন দ্বিধা না রেখে মুক্ত- 

কণ্ঠেই বলেছিলেন,_-”এ আর এমন অসম্ভব কথা কি বাছা? মরণের 

পর মানুষ স-শরীরেও পৃথিবীতে এসে আপন-জনকে সময়-মত দেখা 

দিয়ে যায়। ছোঁটবাঁবু (আমার কাকা) চলে যাবার কদিন আগেই 
তাঁর ঘরে ত” আমরা সবাই ছোট-বৌয়ের (কাকীমার ) আসা-যাওয়া 
দু-তিন বার দেখেছি ।” 

অল্লঙ্গিন পরে বাড়িতে স্লামার জ্ঞানেই এমনি আর একটি মুক্তি 
প্রকাশ হয়েছিল। বিভিন্ন বয়সের তিন জন পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি এ মূর্তিটি 
দেখেছিলেন। 

আমার সেজদিদির প্রথম সন্তান হবার পর একদিন সন্ধ্যায় তিনি 

সুতিকাগুহে পিতাঁমহীর সঙ্গে গল্প করছেন, আর পাশেই ধাত্রী প্রদীপের 

কাছে বসে নবজাত শিশুর পরিচর্যা করছে, এমন সময় খোল! জানালার 

নুমুখে একটি পরিচিত মুত্তি দেখে পিতামহী যেন একটু উৎকন্ঠিত হয়েই 

স্থির-দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়েছিলেন। সেজনিদি মুখ ফিরিয়ে সেই মৃত্তির 
আপাদমস্তক দেখা মাত্র--“মামাবাবু”-_ব'লে যখন চীৎকার করে উঠলেন, 
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তখন ধাত্রীও সে মূর্তিটিকে স্পষ্টই দেখেছিল। সেই মূত্তি আমার 
মাতুলের। এ ঘটনার দু-তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন। 
মৃত্তি প্রকাশ হবার পরদিনই নবজাত শিশুটির মৃত্যু ঘটেছিল । 

মৃর্তি-দর্শন সম্বন্ধে আমার নিজেরও কিছু অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে 
উল্লেখ করি. :__ 

প্রথম যৌবনে পিতাকে হারিয়েছিলাম। তখন আমার বিংশতি 
বৎসর বয়সও পুর্ণ হয়নি। যে গৃহে পিতা মৃত্যুর পূর্বে কয়েক মাঁস যাবৎ 
রোগ-শধ্যায় যাপন করেছিলেন, অশৌচকালে সেই গৃহে ভূমিশধ্যায় 

আমরা কয় ভাই শয়ন করতাম। তখনও আমার ছাত্র-জীবন অবসান 
হয়নি। অবসন্ন, ভারাক্রান্ত মনে, কর্ম-জগতে কোন্ পথ অবলম্বন ক'রে 

জীবন-যাত্রায় অগ্রসর হব, এই অমীমাংসিত কুট প্রশ্নের উত্তর খুঁজে খুঁজে 

সেই শধ্যায় শুয়ে বহু অনিদ্র রাত্রিই যাঁপন করেছি । শেষরাত্রে সাধারণতঃ 
বেশ সজাগই থাকতাম। 

অশোচান্তের সপ্তাহকাল পূর্বে এক রাত্রি-শেষে উষার পূর্ববক্ষণে 
শয্যাপ্রান্তে শুয়ে আমার দৃষ্টি পড়েছিল খোল! দরজার সংলগ্ন অপর একটি 
ঘরের দিকে-। এ ঘরেই পিতা সুস্থ অবস্থাক্স বাস করতেন। বেশ মনে 

আছে, এই রাত্রিশেষে সেই ঘরের সম্মুখে, শ্বপ্র নয়, স্পষ্টই দেখলাম, 
পিতার স্মিত প্রসন্ন মুখ । তার দেহ হতে ব্যাধির সকল চিহ্নু, সমস্ত 

শ্নানিম! বিদুবীত হয়ে গেছে। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রে ঈষৎ উর্দে 
তুলে, তিনি আঁমায় সন্গেহে আশীর্বাদ করলেন। সেই দেদীপ্যমান মৃত্তি 

আজ অষ্টত্রিংশ বৎসর পরেও যেন সগ্ভ-দৃষ্ট বলে মনে হয়। তাঁর তখনকার 
প্রত্যেক অঙগ-সধালন আমার মনের মধ্যে যে স্থগভীর রেখাপাত করেছিল, 
তা আজও এই চিত্তপটেঃ নৃতন ত্বাকা বর্ণ-সমুজ্জল চিত্রের মত অমর 
হ'য়ে আছে। 
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জীবনে আরও একদিন,_প্রা় পঞ্চাশ বংসর বয়সে_ এমনি আর 
একটি মৃত্তি দর্শন করবার অসামান্ত সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। 

তখন আমি কর্শস্থত্রে বিদেশে একাকী বাস করি। হঠাৎ এক 
রাত্রে হৃৎপিণ্ডের কঠিন পীড়ার আক্রমণ হ'ল। এত দারুণ প্রাণাত্তকর 

স্পন্দন যে, সে যেন দেহবন্ধন হ'তে মুক্তির পূর্ববাভাষ। বুস্ত থেকে 

ফল যখন খসে পড়ে, তখন শাখার সঙ্গে ফলের সম্বন্ধ যেমন ক্ষীণ হয়ে 

যায়, পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধও তখন ক্ষণে ক্ষণে তেমনি শিথিল বলেই 
মনে হয়েছিল। ছুই হাত বুকের উপর রেখে মন-প্রাণে তথন ইষ্ট দেবতাকে 

স্মরণ করেছি, চোখের জলে আবাহন করেছি; বার বার প্রার্থনা 

করেছি,_প্পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে |” 

কি ভাবে সে রাত্রি অতিবাহিত হয়েছিল, সেই অদ্ধ অচেতন অবস্থার 

সকল কথা স্মরণ নেই। কিন্ত এইটুকু বেশ স্পষ্ট মনে আছে* এবং এ 
অসংশয়িত সত্য ষে কোন এক ক্ষণে আমার অতি নিকটেই দেখলাম এক 

অপাধিব বহু-পরিচিত, চির আকাঙ্কিত মুত্তি, ধার নাম ম্মরণ হলে সর্ববাঙ্গে 

রোমাঞ্চ হয়। তাঁর হাতে ছিল ম্থুরভি চরণামূত। সেই অমৃত তিনি 

আমায় কপাহস্তে পরিবেশন করলেন, আমিও তৃষার্তের মত তা? 

প্রাণভরে পান করলাম। পরছ্দিন প্রভাতে সত্যই সে যাতনার 

চিহুমাত্র ছিল না। 
গৃহে, পারিবারিক চক্রে, বিদেহী প্রিয়জনের মুণ্তি দর্শন আমাদের 

ভাগ্যে ছুই একবার মাত্র হয়েছে । তখন (ইং ১৩৩৯ সালে) সন্ধ্যার 
পর প্রায়ান্ধকার ঘরে আমাদের চক্রের অনুষ্ঠান হ'ত। একবার চক্রে 

কিশোর দৌহিত্র স্ুপ্রকাশ কতকটা আচ্ছন্ন অবস্থায় টেবিলের পাশে 
সৌম্যমুত্তি, নাঁতিদীর্ঘ, স্থুলকায় আমার শ্বশুর মহাশয়ের পরিচিত মৃ্তি 
দর্শন ক'রে, তখনই সেই মৃত্তির বিস্তৃত বর্ণনা করেছিল। তার অঙ্গের 
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যে পরিচ্ছদ সে বর্ণনা করেছিল, তাও একেবারে অন্রাস্ত তাঁর যৌবনের 

নিয়মিত পরিধৃত পরিচ্ছদ, যদিও এ বালক জীবনে কোথাও তা দেখেনি 

আমার পত্বীও এই সব চক্রে কথনে! কখনো বিদেহীর অস্ফুট ছায়া 
দর্শন করেছেন। কয়েকবার চক্রে দু-একজন বিদেহীকে প্রশ্ন করেছি, 

আরও পরিস্ফুট হয়ে, আমাদের সবার দর্শন-যোগ্য মৃত্তিতে প্রকাশ হবার 

বাধাকি? কেহ উত্তর পিয়েছেনঃ-“শক্তি কম”; কেহ বলেছেন,_- 

“এখনো সময় হয়নি ।” 

মাতুল শ্রীযুক্ত চিত্ততোষ বন্থু এক সময়ে বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে শিয়ে বছু 
চক্রের অধিবেশন করতেন। এই সব চক্রে নান! অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। 
উপস্থিত ব্যক্তিদের বিস্মিত ক'রে বিদেহী কতবার স্থান হ'তে স্থানান্তরে 

দ্রব্যাদির অপসারণ ক'রে আপনার অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। 

মধ্য-প্রদেশ হ'তে দুটি যুব! বন্ধু এসে একদিন চিত্ততোষবাবুর সঙ্গে 

চক্রে বসেছিলেন। সেদিন সবার ইচ্ছায় বিদেহী আত্মীয় “লালটাদ”বাবুকে 

স্মরণ ক'রে প্রার্থনা হয়েছিল, যেন তিনি মৃত্তি ধরে আবিভূর্তি হন। পাখিব 
জীবনে লালটাদবাবু ছিলেন শক্তিমাঁন, দৃঢ়চরিত্র পুরুষ, কিন্তু পরলোক 
সম্বন্ধে ঘোরতর সংশয়ী। 

প্রার্থনা ক'রে সকলে স্থির হয়ে বসবার 'কিছু পরেই ঘরের প্রান্তে 

একট! শ্বল্প জ্যোতির্ময় ধূমের মত পদার্থ প্রকাশ হ'ল। ক্রমে তার 

আকার মানবদেহের মৃত দীর্ঘ হ'য়ে যখন সেটি গৃহমধ্যে সঞ্চরণ আরম্ত 

করেছিল, তথন চক্রে অনভিজ্ঞ নবাগত দুটি যুব! সভয়ে ঘর হ'তে উর্দস্বাসে 

পলায়ন করলেন। 
এখানে বলা সঙ্গত যে, সম্পূর্ণরূপে পরলোকে-বিশ্বাপী ও সবলচিত্ত 

বাক্তি ভিন্ন এ সব চক্রে আর কারও থাকা উচিত নয়। স্গাযু-বিকার- 

গ্রস্ত লোকের পক্ষে এন্থান একেবারেই পরিত্যজ্য। 



ুতভীন্স ভঞ্ান্লি 
শোকাহতের অন্বেষণ 

পরিণত জীবনে, কর্ম হতে অবসর লাভ করবার পর, যখন গৃহে 

ফিরলাম, তার মাত্র এক বৎসর পরে অত্কিতরূপে যে মর্মরভেদী আঘাত 

পেয়েছি, তার জন্ত প্রস্তুত ছিলাম না! । বিধাতা গ্কার অনস্ত করুণায় যে 

ছুটি রত্ব আমাদের দান করেছিলেন, কন্তারূপী সেই রত্বের একটিকে-_ 

কনিষ্ঠ “রমা”কে-_-একদিন সহসা তিনিই আবার তর পরমধামে আকর্ষণ 

করে নিলেন । 

রমার বিদায়ের পর তাঁর মাতা, পিতা, ভম্নী বারম্বার ভগবচ্চরণে 

প্রার্থনা করেছে সেই হারাঁণোজনের পুনদর্শন, একবার-_অভ্ততঃ একটি- 

বারের জন্যও, সাময়িকভাবে পুনন্মিলন, অল্প দুই-একট! কথার বিনিময়, _ 

“কেমন আছ? কোথা আছ? পূর্বগামীদের দর্শন পেয়েছে কি? 
ইহলোকের কোন চিস্তায়__-তোমার পরিত্যক্ত শিশুদের চিন্তায়, _ব্যথ! 
পাও কি ?% 

গৃহে এই সময়ে কয়েকটি পারিবারিক চক্রের অনুষ্ঠান করা হয়েছিল, 
সেগুলি কিন্তু সফল হয়নি । হয়ত এ সময়ে আমাদের অন্তরের অত্যধিক 

আকুলতাই তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের অন্তরায় হয়েছিল ।১ 

১, 4 20956 09817060৪90 810 [90810100187 811706 805 00) 2, 1021067 

1100) 08091] [05562)65 010617 1090016 01001056108 0001), 
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তখন বহুদিন সকালে-সন্ধ্যায় অস্ুনন্ধীন করেছি, পরিচিত অপরিচিত 

কতজনের কাছে সংবাদ নিয়েছি, _বিদেহীর সঙ্গে পুনঃ সন্বন্ধ সংস্থাপনে 

সহায়ত! করতে পারেন, এমন শক্তিশালী মানুষ এই বিস্তৃত নগরীর মধ্যে 
কোথাও কেহ আছেন কি না। মৃত্যুঃ বিরহ, বেদন৷ প্রতি গৃহেই অকরুণ 

আধিপত্য বিস্তৃত ক'রে রেখেছে, কিন্তু মরণের ওপার হতেও যে 

বিদেহী জনের সাড়া পাওয়! যাঁয়ঃ এ কথা কয়জনই ব! বিশ্বাস করে? 

বহুজনেই আমাদের শোঁকে সাত্বনা দিয়েছেন, কিন্তু মিলনের পথ যে 

অসংশয়ে রুদ্ধ হ'য়ে গেছে, এই মত প্রকাশ করে আমাদের নিরৎসাহ 

করেছেন। তবুও দীর্ঘ-দিন সম্ভব অসম্ভব নাঁনাস্থানে সংবাদ নিয়েছি, _ 
কে আমাদের দগ্ধ প্রাণে একটুও শান্তিবারি সিঞ্চন করতে পারে। 

বর্তমান দিনে দুটি সুপরিচিত নাম এই প্রসঙ্গে প্রত্যেক জিজ্ঞাস্থ 

বঙ্গ-সম্তানের মনে প্রথমেই জেগে ওঠে, _সেন-জায়া১ ও ঘোষ মহাঁশয়। ২ 

শুনেছি, উভয়েরই শক্তি অসামান্ত। তাঁদেরই একজনের শরণাপন্ন 

হবার জন্ত কয়েকবার প্রস্তত হয়েছিলাম, কিন্তু উভয়েই বয়োবৃদ্ধঃ তাই 

সংকোচে অগ্রবর্তী হবার বান! ত্যাগ করেছি । নিত্যই চিন্তা করেছি, 
অপেক্ষারৃত অল্প শক্তিধর কোন প্রৌঢ় বা'মুবা মিভিয়াম্কি এ দেশে 
নাই, ধার কাছে বিনা কুগঠীয় উপস্থিত হ'তে পারি? এই বিশাল 

মরুভৃতুল্য মহানগরীতে কে কার সংবাদ রাখে? 
ঘটনাক্রমে এক শুভাকাজ্জীর কৃপায় সংবাদ পেয়েছিলাম, মধ্য- 

কলিকাতায় কোনও গৃহস্থের এক "বধূ প্রান্চেট সাহায্যে বিদেহী-মানবের 
সঙ্গে সত্যই সংযোগ স্থাপন করতে পারেন। গৃহকর্তার অনুমতি লাভ 
করবার'পর যেদিন সন্ত্রীক তাদের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হলাম, দেখলাম 

স্পা 

/বস্ষিমচন্ত্র সেনের পত্ী। ২. প্রীযুত মৃণালকান্তি ঘোব। 
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সেই বধূটির শরীর অনুস্থ। বিফল হয়ে ফিরে আসবার জন্ প্রস্তুত 

হয়েছি, তখন শুনলাম, তাঁদেরই এক নিকট-আত্মীয় (ছাত্র ) গৃহে চক্রের 
অধিবেশনে ছু-একবাঁর সামান্ত শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সেই যুবার 

সঙ্গে বসেই সেদিন চক্রের অনুষ্ঠান করা স্থির হল। 

আমাদের পরলোকগত কন্তার নাম গ্রভৃতি এই ছাত্রটার জানবার 

কোন কারণ ছিল না। আমরাও তার সম্পূর্ণপে অপরিচিত। সে 
সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হবার জন্য প্রস্তত হচ্ছিল এমন সময় তাঁর আত্মীয়ের 

অনুরোধে আমাদের সঙ্গে চক্রে যোগদান ক'রেছিল। 

কোনও মন্ত্র স্বতি, উচ্চারিত প্রার্থনা বা আবাহন সঙ্গীত ন! 

করেই এই চন্ আরম্ভ হল । অতি অল্লক্ষণের মধ্যেই একখানি সাদ 

বড় কাগজের উপরে প্রান্চেট একটু অনির্দিষ্ট ঘু়ু্বার পর লেখ! 

হ'ল )__-“মা”, আর তারপর বেশ পরিফষার ও বড় অক্ষরে লেখা হ'ল ;_- 

“রম” । "আমাদের উভয়ের সর্বাঙ্গ শিহরিত হ'ল। লেখা যে ঠিক, 
চোঁথের ভ্রম নয়, উভয়েই কাগজথানি পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলাম। তখন 

রমার ম! প্রশ্ন করলেন।“কেমন আছ, রমা?” তৎক্ষণাৎ অতি 

নুম্পষ্ট অক্ষরে উত্তর লেখা হ'লঃ__“ভাল।” 

প্রশ্ন। তোমার ছেলে ঝ| মেয়ের সম্বন্ধে কিছু বলবে? 

উত্তর। নন্দিতা (রমার পাচ বছরের কন্তার নাম যে “নন্দিতা” 

এ কথ সে বাড়ীর কোন ব্যক্তিরই জানা সম্ভব ছিল ন! )। 

প্রশ্ন। নন্দিতার স্বাস্থ্যের কথা কিছু বলবে? 

উত্তর । (প্লান্চেট্ নিশ্চল) 
প্রশ্ন । তার লেখাপড়া বা অন্ত কিছুর কথ! বলবে ? 

উত্তর । বাবা, না, দিদি দেখো! 

সে কোথায় আছে, তার স্বামীর সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় কি না ও 
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আরও দু-চাঁরটি প্রশ্ন করায় কতকগুলি অস্পষ্ট লেখা বাহির হয়েছিল । 

আধঘণ্টা-ব্যাপী চক্রে সেদিন আর অধিক কিছু পাওয়া গেল ন|। 
সেই ছাত্র-মিডিয়াম অল্পশক্তি, দেহত্যাগের পর রমারও এই প্রথমবার 

পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ», আর তার পিতা-মাঁতাঁও তখন অসহ দুঃখে 
একান্ত কাঁতর ; হয়ত এই তিন কারণের সংযোগ হওয়ায় সেদিনের 
চক্রে আঁর অধিক বাক্যালাপ সম্ভব হয় নি। কিন্ত নিঃসন্দেহ মনে 

উভয়ে গৃহে ফিরে ছিলাম, আজ তার সাক্ষাৎ পেয়েছি; মৃত্যু-পারাঁবার 

পার হতে সে সত্যই আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে । এইটুকুই 

যে শোকাহত অন্তরের পক্ষে কতথানি সাত্বনা বহন করে, তা ভূক্ত- 

ভোগীরাই শুধু জানেন। 
কয়দিন পরে আমার সহধন্মিণী পুনরায় এ স্থানে গিয়ে সেই শক্তিমতী 

বধূটার সঙ্গে প্রান্চেট্ সাহায্যে আর একটি চক্রের অনুষ্ঠান করেছিলেন। 
এ-দরিনে কাগজে “প্রথম নাম লেখা! হ/য়েছিল,-_-“অপর্ণা”। তিনি কে, 
এই প্রশ্ন করায় কাগজে উত্তর লেখা হ'ল,_-“আপনার ঠীকুমার 
পরিচিত।”".. তাঁকে ছুই-চার কথায় বিদায় 'দিবার পর দ্বিতীয় নাম 

লেখা হ'লঃ__“ম্তরধা” | (সুধা আমার ভগ্রীর হ্বর্গতা কন্তা । সে আমার 

পত্বীর সমবয়সী, তাই উভয়ের মধ্যে বড় প্রীতি ও সথ্যের বন্ধন ছিল । 

পরলোকে সুধা রমার কয়েক বৎসর পূর্বেই উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু তাঁর 

নাম বা পরিচয় উর বাড়ীর কোন ব্যক্তিরই জানা সম্ভব ছিল না। 

আমার পত্বীও সেগগিন চক্রে স্থধার আবির্ভাব প্রত্যাশা! করেন নি? অথবা 

তাকে ম্মরণও করেন নি। ) 

১০ 48 01807701866 81017161099 60 1990) 811 0567 88৪11) 0 ০0601 ৪ 

11%11)0 0708)819770, 17910---8901091 16968700191, 
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হধা নামের পর সেই কাগজে লেখ! হ'ল-_“মামীমা, তোমাদের কথ! 
জানি; বড্ড কষ্ট হয়। তোমায় কত কথা ভাই বলবার আছে ।” 

প্র। তোগার সঙ্গে কি রমার দেখা হয়? 

উ। মাঝে মাঝে। 

গ্র। সেকেমন আছে? 

উ। খুব ভাল। 
স্থধার সঙ্গে আরও কয়েকটি প্রশ্জোতরের পর রমাকে প্রশ্ন কর! হ'ল £__ 

গ্র। রমা এসেছ, কেমন আছ মা? 

উ। মাঁ, তুমি এত কষ্ট পাঁও কেন? আঁমি খুব ভাল আছি। 
প্র। তোমার ছেলে-মেয়ের সম্বন্ধে কিছু বলবে? 

উ। তোমার কাছে ওদের রেখ। 

প্র। তাদের জঙ্ত কি বড় ভাবছ? 

উ। "আমি কেন ভাববো, বলনা ম!। 
প্র। তোম|র বাবাকে ব! দিদিকে কিছু বলবে? 

উ। বাবাকে দেখ? দির্দিকে কাছে কাছে রেখ। 

অন্ত কয়েকটি প্রশ্নেরপর শে প্রশ্ন করা হ'ল :-এখন যাই, আবার 
আসবো কি? 

উ। এসে! কিন্ত কষ্ট করনা মা; আজ আসি। 

এই বাক্যালাপের প্রত্যেকটি উত্তরের মধ্যে যে-রমা আমাদের কন্তারূপে 

পৃথিবীতে ছিল, তার প্ররুতির বিশিষ্টতা মূর্তরূপে প্রকাশ হয়েছে । যার 

স্পর্শ লাভের জন্য কয়েকমাস নানাস্থানে অশ্রান্ত অনুসন্ধান করেছি, সত্যই 
যে সেই আকাজ্িত স্পর্শ লাভ হয়েছে, তার সন্দেহ মাত্র ছিল ন!। 

সে স্পর্শ বহ্ৃক্ষণ-স্থায়ী নয় সত্য, কিন্তু মে যে আমারই প্রিয়জনের 

স্পর্শ তা অত্রাস্ত, অসংশয়িত। প্র, ভাগিনেয়ী স্থধার প্রকাশও 
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অন্রান্ত। বাংলাদেশে কয়জন মাতুলানী ও ভাঁগিনেয়ীর মধ্যে এমন 

সথীর মত সম্বন্ধ আছে যে, একে অপরকে “ভাই” বলে সম্বোধন করেন ? 

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এমনি একটি ঘটনার প্রসঙ্গে বলেছেন ;_-“আমি কি 

প্রশ্ন করব তাত” ও (মিডিয়াম?) আগে থেকে জানত না যে আহগে 

'থেকে প্রস্তত হ'য়ে আসবে । তাছাড়া এমন সব কথা আছেঃ বা সে 

জানতেই পারে না; এই ধরনা, নতুন বৌঠান আমার সঙ্গে কি রকম 
ভাবে কথ! বলতে পারেন তা ওর পক্ষে বোঝ! শক্ত--তিনি বললেন, 

“বোকা ছেলে, এখনো! তোমার কিছু বুদ্ধি হয়নি।” একথা তিনিই আমায় 
বলতে পারতেন,_-ওর পক্ষে ফম্ করে আন্দাজ করা কি সম্ভব ।****১ 

জীবিত বা পরলোকগত, সকল সময়েই মানব তাঁর প্রত্যেক বাক্য ও 
বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে নিঃসন্দেহরূপে আপনাকে আতীয়-জনের কাছে 
প্রকাশমান করে। অমাবস্যার অন্ধকারে ঘন বনানীর মধ্যেও যেমন 

কণ্ঠস্বর দূরবর্তী প্রিয়জনকে সহজেই চেন যায়, বিদেহী আত্মীয়ও তেমনি 
তার স্বভাবসিন্ধ প্রকৃতির প্রকাশ করে, নিঃসন্দিপ্ধ রূপে আমাদের কাছে 

ধর দেন। 

রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত! অনুরূপ দ্নেবীর কাছে বঝলেছেন,_-”"জ্যোতিদাকে 

জিজ্ঞাসা করলুম,__“মাচ্ছা, তোমরা কি এখান থেকে যথন যাঁও, ঠিক 
তেমনই থাক, কিছু বদসাও না? তিনি জবাব দিলেনঃ-_-বদ্লাই বই 

কি; তবে তোমাদের সঙ্গে কথা কইলে ব! দেখ! দিলে পূর্ববপরিচিত ভাবেই 

দিই, নইলে তোমাদের চেনাই যে দায় হবে। তাই সেই ভাবেই আত্মপ্রকাশ 
করতে হয়।”২ 

১. মৈত্রেয়ী দেবী__মংপুতে দ্বিতীয় পর্বব। প্রবামী-__জ্যোষ্-১৩৪৯-_-১৪৬ পৃঃ 
২ শ্রীবুক্তা অনুরূপা দেবীর নিকট সংগৃহীত । 
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মহারাষৌরের মিডিয়াম রিশা 
মহারাষ্ট্রের স্থবিখ্যাত মিডিয়াম্ রিশী-দম্পতি (শ্রীষুত ভি, ডি, রিণী 

ও তার পত্বী শ্রীমতী" প্রভা রিণী) সাময়িক ভাবে কলকাতায় বাঁস 
করছেন, সংবাদ পেয়ে গত অধ্যায়ে বণিত ঘটনার কয়েকদিন মাত্র পরে 
রিশী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। স্থির হল এ দিন সন্ধ্যায় তার 
গৃহে আমাদের জন্য চক্রের অনুষ্ঠান হবে । শুনেছি, রিঘী দম্পতির প্রসাদে, 

শুধু ভারতে নয়, প্রতীচ্যেও বহু শোকতপ্ত আত্মীয় পরলোকগত প্রিয়জনের 
সুদ্বল্প ভ বার্তা লাভ করেছেন। 

শ্রীযুত রিনীর উপদেশ মত সেঙ্গিন গৃহে কিছু সময় বিশেষ ক/রে 
আমাদের বিদেহী কন্তার ও আমার পরলোকগত অগ্রজের চিন্তায় যাঁপন 

করেছিলাম । অপরাহ্ন পাঁচটায় কন্তা উষাকে সঙ্গে নিষে সন্ত্রীক 

রিশীদের বাসস্থানে উপস্থিতি হবার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁদের 

শয়ন-কক্ষের এক প্রান্তে একটি ছোট ত্রিপর্দী টেবল মাঝে রেখে আমরা 

তিন জনে ও রিণী এবং তাঁর পত্বী পাশাপাশি চেয়ারে বসে চক্র আরম্ত 

হ'ল। ঘরের প্রবেশ-দ্বারটি মাত্র বন্ধ করা হয়েছিল, অন্ত সব বাতায়নই 

ছিল উন্ক্ত। আমাদের সাথা সুগ্রকাশ নিকটে বসে চক্রের প্রত্যেক 

ঘটনা তখনই কাগজে লিখে নিয়েছিল । 
সকলে আপনাপন স্থানে বসবার পর শ্রীযুত রিশী ইংরেজী ভাষায় 

€ তার বাংলাভাষার জান যৎসামান্ত মাত্র) আমাদের বিদেহী প্রিয়জনকে 

আবাহুন ক'রে ভগবচ্চরণে প্রার্থনা নিবেদন করলেন। দু-এক মিনিটের 
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মধ্যেই যখন টেপাইটি সবেগে আন্দোলিত হ'তে আরম্ভ হ'ল, তিনি বলে 

উঠলেন,_-“বিদেহী আবিভূতি হ/য়েছেন।” বিদেহীকে উদ্দেশ করে 

তিনি তখন বললেন; শ্য্দি আপনারা একাধিক ব্যক্তি এখানে এসে 

থাকেন, তবে টেপাইটিতে চাঁরট। 1; (আন্দোলন ) করুন, নতুবা মাত্র 

দু-টা 11৮ করুন ।” | 
উ। (টেপাইয়ে চারটা 01 হ'ল) 

প্র। আমাদের প্রশ্নের যদি লিখিত উত্তর দেন, তবে একটা 1 
করুন। 

উ। (টেপাইয়ে একটা 01 হ'ল) 

প্র। আমাদের পাঁচজনের মধ্যে কার হাতে লিখবেনঃ তা 01 ক'রে 

জানান। 

টেপাইয়ে তখন ছু-্টা (11 হয়েছিল । আমি রিশীর পাশেই দ্বিতীয় 

স্থানে বসেছিলাম, আমার হাতেই পেন্সিল্ দেওয়া হল। তাঁরপর' 
শ্রীধুত রিণী প্রশ্ন করলেন £-_ 

প্র। আপনার নাম লিখুন। 

আমার ভাতের পেনসিল আমার বিনা চেষ্টায় যেন আর কারো 

শক্তিতে চালিত হয়ে লেখা হ'ল--“রমা”। 

গ্র। বীরা এখানে এসেছেন তাঁদের নাম লিখুন ত? 

উ। ( আমার হাতের পেন্পিল্ দিয়ে )_ প্রভা, উষা, সুপ্রকাশ। 

প্র। আপনার সঙ্গে ধিনি এসেছেন, এবার তিনি নিজের নাম লিখুন । 

এতক্ষণ পধ্যন্ত উত্তরগুলি বাংলায় লেখা হয়েছিল। এবার আমার 

হাতের পেনসিল যেন আরও অধিক শক্তি বলে পরিচালিত হয়ে ইংরাঁজিতে 

অতি সুন্দর সুস্পষ্ট সহি হ'ল,_নরেন্দ্রনাথ মিত্র (আমার বিদেহী জ্যেষ্ঠ 

ভ্রাতা )। 
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জীবিতকালে দাদার নিজের স্বাক্ষরে একটা বিশিষ্টতা ছিল যা কারো 

সঙ্গে ভ্রম হবার নয়। আজও বাড়ীতে তার ব্যবহৃত অনেক বই ও কাগজে 

সে সহি আছে। আমার লেখার সঙ্গে তাঁর লেখার এতটুকু সাদৃশ্ত কোন 

দিনও ছিল না। এই দিন চক্রে দাদার যে স্বাক্ষরটি আমার হাত দিয়ে 

বাহির হয়েছিল, এ যে তাঁর পাখিব জীবনের স্বাক্ষরের সঙ্গে অভেদ এ 

সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয়। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও এই শ্থাক্ষর পরে দেখিয়েছি? 

তারাও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত। এই চক্রের দশ বৎসর পূর্বে 
তার দেহত্যাগ হয়েছিল । তুলনার জন্ত নীচে ছুটি সহি দেওয়া হ'ল। 

/4৫..:94. /%%৮ /,45.. 
৬নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জীবিত কালের স্বাক্ষর 

মিডয়াম্ ভি, ডি, রিশীর চক্রে বিদেহী নরেব্্রনাথ মিত্রের ম্বাক্ষর 

কাগজের উপর সেই চির-পরিচিত সহি দেখে শুধু যে বিস্মিত ও মুগ্ধ 
হয়েছিলাম, তা! নয় $ যেন অন্তরের মধ্যে গভীর পুলকের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে 

অগ্ুভব করলাম সত্যই তিনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রদ্ধায় 

আনত হ'য়ে সেই অরৃশ্ত বিদেহী অগ্রজের উদ্দেশে বললাম,_-“দাদা, 
নমস্কার ।” আমারই হাত দিয়ে তখনি কাঁগজে উত্তর লেখা হ'ল,__ 

“নমস্কার |” রমার জননা প্রশ্ন করলেনঃ-“রম|! কেমন আছেঃ জানেন 

কি?” উত্তর হ'ল,--“ম্ুখে আছে |” 

তারপর রিশি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুস।রে ( আরও সহজ ও সঠিক- 
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ভাবে বাক্যালাপ করবার জন্ত ) “উইজাবোর্ড” (প্লান্চেটের মত একটা 

বস্ত্র) ব্যবহার ক'রে ইংরাঁজি ভাষায় চক্র পরিচালনা কর! হয়েছিল । 

প্র। দাদা, রম! কি তার মেয়ের জন্য বেশী ভাবছে? 
উ। তোমর! তার মেয়েকে দেখাশুনা! কোরো) তা” হলেই সে 

খুসী হবে। 
প্র।, আর, তার ছেলের কথা কিছু বলবে কি? 
উ। ছেলের জন্ত সে কত প্রার্থনা করে। নিজের মন সে দেবতার 

পায়ে সমর্পণ করেছে। 

গ্র। আমরা বাড়ীতে চক্রে বন্লে সে আসবে কি? 

উ। নিশ্চয় । সে ত” গ্রতি শুক্রবাঁর১ বাড়ী যায যখন তার ম৷ ভাকে 

স্মরণ করেন। সে তোমাদের মঙ্গল কামনা করে। 

প্র। যেখানে সে গেছে, সে দেশ তার কেমন লাগছে? 

উ। পরে এ কথার উত্তর দেবে। 

প্র। আমর! কি কমুলে সে আরও সুখী হবে? 

উ। তোমাদের প্রতি সে খুসীই আছে । তোমর! মনে শাস্তি পাও 

এই তার প্রার্থন। 

এমনি আরও কিছু বাক্যালাপের পর সেদিনের মত চক্র সমাপ্ত হ'ল। 

অবসন্ন মনের গভীর ছুঃখতার অনেকটাই যেন লাঘব ক'রে গৃহে ফিরলাম । 

রমার সান্নিধ্য যে লাভ করেছি, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। সে থে 

ভাল আছে, স্থথে আছে, পৃথিবীর চিন্তায়, অথবা পরিত্যক্ত শিশু 

পুত্র-কন্যার ভাবনায় আকুল নয়, তাতেও আমাদের শোকাতুর চিত 

আশ্বস্ত হয়েছিল। সে যে সর্ব প্রযত্ে শ্ীভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদনের 
পি শট 

পপ সস পু পা 

১, (শুক্রবার রমার দেহত্যাথের দিন) 
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চেষ্টায় নিরত হয়েছেঃ একথা শুনেও অণমরা যেন মনের মধ্যে একট! অভূত- 

পূর্বব শক্তিলাভ করেছিলাম ৯ 

এপার ও ওপার উভয় কুলেই সকল দুঃখ, শোক বিরহ, সম্তাপ 
তারই চরণে সমর্পণ করতে পারলে মানষ সার্ঘকত! লাভ করে; 

এই-ই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব । তাঁরই অনস্ত করুণাঁয় ষাকে আর 
স্থল চক্ষে দেখতে পাইনা, সেই একান্ত প্রিয়, একান্ত সুকুমার, 

চির-ন্সেহময়ী, চির-কল্যাণী কনক-প্রতিমার সন্ধান পেয়েছি, সংবাদ 

পেয়েছি, বাক্য শুনেছি--এ যে কল্পনারও অতীত ! বীণা-বঙ্কারের মত 

তার কণ্ঠস্বর আর শুনি নাই সত্য, কিন্ত সেই দিন ও পরবর্তী বহু চক্রে 
বাক্যালাপের সময় তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রত্যেক কথার মধ্য দিয়ে অন্রান্ত 

ভাবেই ফুটে উঠেছে । কতবার চক্রে সে বলেছে,__-“মাগো১ মনে শক্তি 

সঞ্চয় কর। সবার মুখ যে তোমাকেই চাইতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার 
ওপর কারো ত হাত নেই মা 1”-_এ যে তারই মুখের বহু-পরিচিত ভাষা । 

আর এই কথা ভূলে যাই বলেই ত” আমর! ছুঃথখকে জয় করতে পারি না । 

মহাকবি সত্যই বলেছেন,__“ছুঃখের রূপে এসেছ বলিয়া! তোমারে নাহি 

ডরিব হে !” কিন্তু কামনা-বাঁসন! বশীভূত জীব আমরা, সকল সময়ে এই 
পরম সত্যকে অন্তরে ধরে থাকৃতে পারি কই? তাই,--“কণাটুকু যদি 

হারায় তা লয়ে প্রাণ করে হায় হায়।” 
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পারিবারিক চক্র 

রিশী দম্পতির চক্রে দ্বিতীয় দিন বসবার পর তাঁদের অনুমতি লাভ 

ক'রে আমর! এবার নিজ্জ-গৃহেই চক্রের অনুষ্ঠান করেছিলাম । আমাদের 
প্রথম দিনের প্রচেষ্টা কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল। তারপর যেদিন রিশীর গৃহে 
পুনরায় অধিবেশন হ'ল, তখন চক্রে রমা ও দাদা উপস্থিত হবার পর 
তাদের উভয়কেই এ সমন্ধে প্রশ্ন ক'রে উত্তর পেয়েছিলাম,_-আমরা 

দুজনেই সেখানে (পারিবারিক চক্রে) গিয়েছিলাম, কিন্তু যতট। শক্তি 

দরকার তা সঞ্চয় করতে পারিনি । আমরা আবার চেষ্টা করব। 
এই কথায় উৎসাহ পেয়ে বাঁড়ীতে পুনরায় অধিবেশন করা৷ হ'ল। 

আমার সহধর্মিণী, কন্ত। উষা, হ্থপ্রকাশ ও আমি পূর্ব দিনেরই মত চাঁরজনে 
বেল। আটটায় একটি টেপাইয়ের চারদিক ঘিরে চেয়ারে বস্বার পর 

প্রথমে দেবতার চরণে প্রার্থনা ও বিদেহীর উদ্দেশে আবাহন করা হ'ল। 

সকলে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর যখন টেপাইটি সঞ্চালিত হ'তে 
আরম্ত হয়েছিল তখন আমার হাতে একটা পেন্সিল দেওয়৷ মাত্র রমা ও 

আমার অগ্রজ উভয়েই নাম লিখে আত্মপ্রকাশ করলেন। 
রিশী মহাশয়ের গৃহে এবং তারও পূর্বে অপর এক স্থানে পরপার হতে 

রমার স্পর্শ লাঁভ করেছিলাম সত্য ; কিন্তু আমাদেরই গৃহকোণে রমার 

এ প্রকাশ আরও অপূর্ব ! এ মিলন যেন আরও ঘনিষ্ঠ। এ সেই তার 
নিজ-গৃহঃ যে-গৃহে তার স্বল্স্থায়ী জীবনের একটা ন্মরণীয় অংশ অতিবাহিত 

হয়েছে, যে গৃহের চতুর্দিকে তার সথ-চঞ্চল সমা-প্রফুল্ল মুত্তি নিয়তই নৃত্যচ্ছন্দে 
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বিচরণ করেছে, যে-গৃহ তার কের কনধবনিতে একদিন পরিপূর্ণ হয়েছে, 

সেই তার পুরাতন প্রিয় পরিচিত গৃহকোশখে তার সঙ্গে এ মিলন 

যেন আরও নিবিড় আরও মধুর আরও একান্ত আরও 

প্রাণময় । 

একঘণ্টা-ব্যাপী এ-দিনের মিলনে কত অন্তরের সঙ্গে অন্তরের 

বিনিময় হয়েছিল যার অভাবে পৃথিবী শ্শানের মত মনে হ'ত? 
মৃত্যুর ওপারেও সে যে আমাদের হৃদয়ের যেখানটিতে ছিল, ঠিক সেই 
আসনথানি অধিকার করে আছে, তার কতই না নিদর্শন সেদিন 

পেয়েছিলাম | 

রমা ও আমার দাদা নরেন্দ্রনাথ ব্যতীত সেঙ্গিনের চক্রে উপস্থিত 

হযেছিলেন আমার পরলোকগত মেজদাদা। তাঁর পৌত্র “রতনে”র 

ভবিষ্যৎ চিন্তায় তিনি বড় অশাস্তি ও উদ্বেগ অনুভব করছেন, এই কথা 

তিনি প্রকাঁশ করলেন। এই উছ্ছেগের যে যথেষ্ট কারণ ছিল, তার প্রত্যক্ষ 

প্রমাণ পরবর্তী ছুই বৎসরের মধ্যেই আমরা পেয়েছি । 

আঁর এই দিনের চক্রে আমর! (পারিবারিক ব্যাপারে ) একটা 

ভবিষ্যদ্বাণী পেয়েছিলাম য! সত্যই বড় বিস্ময়কর । 
অনেকে মনে করেন যে, সকল বিদ্দেহীরই জ্ঞান ও বুদ্ধি পাথিব মানবের 

তুলনায় অনেক বেশী। আসলে কিন্তু তা নয়। মান্থষ আপনার অজ্জিত 
জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়েই পরলোকে যাত্রা করেন, সেখানেও পাঁধিব অভিজ্ঞতাই 

তার তৎ-সাময়িক জ্ঞানের সীমা । কালক্রমে সাধনায় ও উচ্চতর সংসর্গে 

তার দৃষ্টি ক্রমশঃ প্রসারিত হতে থাকে । কিন্ত সে ত' একদিনেই সম্ভব 
হয় না। কাজেই অনেকে চক্রে উপস্থিত হ'য়ে যখন বিদ্দেহীকে প্রশ্ন 

করেন,_“্বলুন ত* কতদিনে এই বর্তমান যুদ্ধ শেষ হবে?” অথবা 

__পকোন্ ঘোড়া ডাবিতে প্রথম হবে 1” "বা থোকা পরীক্ষায় বৃতি পাবে- 
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ত”1?”--এই সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে হতাশ হন। 
সাধারণ বিদেহীর পক্ষে এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া যে অসম্ভব, 
তা বলাই বাহুল্য । 

তবুও দেখা যায় কখনো! কখনো! বিদেহীরা কোন কোন ব্যাপারে 
কিছু দূরদশিতার প্রমাণ দিতে সক্ষম । আমাদের পারিবারিক 
চক্রের প্রথম অধিবেশনে এইরূপ একটি অস্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী 
পেয়েছিলাম। 

প্রায় একঘণ্টাব্যাপী বাক্যালাপের শেষভাগে আমার পরলোকগত 
অগ্রজ আপনাহ”তেই লিখলেন-_-“মা আর বেশীদিন নয় ।” এই চক্রের 
অধিবেশন সময়ে মাতৃদেবী স্সানান্তে পূজার্চনা করছিলেন। বয়স্থা হ'লেও 
তার দেহ তখনও সম্পূর্ণ নীরোগ ছিল। ঠিক তিন সপ্তাহ পরে তীর দেহ- 
ত্যাগ হয়) কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যে কতকগুলি এমন ঘটন!| ঘটেছিল, যা 
থেকে বিদেহীর দুরদৃষ্টির পরিচয় পাই। 

এই চক্রের সপ্তাহ পরে মাতৃদেবীর হঠাৎ প্রবল জ্বরের আক্রমণ হল । 
শীপ্রই সে রোগ প্রবল মৃত্তি ধারণ ক'রে চিকিৎসকের সর্ব প্রচেষ্টীকেই 
ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল। সে সময়ে পারিবারিক চক্রে একাধিক বিদেহী 
আত্মীয়কে প্রশ্ন করেছি”_প্মা কি সত্যই এবার পরলোকে যাত্রা 
করবেন।” উত্তর হয়েছে”_-“হ|।” এক মধ্যরাত্রে যখন মৃত্যু আসন্ন বলে 
মনে হয়েছিল, ঠিক সেই সময়েই তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূতা। হয়ে 
পরদিন প্রাতে অনেকটা স্বস্থ হলেন। রোগ তাঁকে ত্যাগ করে গেল। 
তিন চারদিন পরে তিনি অক্নপথ্যও গ্রহণ করলেন। 

অতঃপর একদিন আমরা শ্রীযুত রিশীর গৃহে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে চক্রের 
অধিবেশন করছি, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাঁবে এক বিন্েহী আত্মীয়া 
“উইজা-বোর্ড' সাহায্যে জানালেন,_&রম! বাবা-মাকে বল্ছে, ঠাকুমা আর 
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ভাঁল হবেন না।” আমর! বল্লাম,_-“তিনি ত ভালই আছেন ।” উত্বর 

হ'ল- “নাঃ তোমাদের মনে হচ্ছে ভাল ।” 

সেই রাত্রে মাতৃদ্দেবীর অকন্মাৎ সন্গ্যাস রোগের আক্রমণ হ'ল। মৃত্যু 

হ'ল ছু-দিন পরে । যে সময়ে কোনো ব্যাধির চিন্তার কারণ মাত্র উপস্থিত 

হয়নি, ঠিক সেই সময়েই অকম্মাৎ কোথা হ'তে এল এক অতকিত 

আক্রমণ । তারপর চিকিৎসককেও বিস্মিত ক'রে তিনি নিশ্চিত-মৃত্যুকে 
অতিক্রম করে সুস্থ হলেন; আবার অবশেষে এক সম্পূর্ণ পথক্ ব্যাধির 

আশ্রয় নিয়ে পৃথিবীর বন্ধন ছেদ করলেন। তার পরলোকবাসী পুত্র ও 
পৌত্রীর ভবিস্তঘ্বাণী সফল হ'ল। 

তাই মনে হয়, পৃথিবী ত্যাগ করে যাবার পর ক্রমে বিদেহীছের 

সর্বশক্তিমত্বা না আল্গুক, কতকটা অলৌকিক শক্তির অধিকার লাভ হয়। 

পৃথ্বীবার্সা মহামানবের! জ্ঞাননেত্রে দর্শন করে, ও সুবিজ্ঞ জ্যোতির্ধিদের! 
গণনা ক+রে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে রকম জ্ঞানর্জন ক"রে থাকেন, এরাও 

সেখানে গিয়ে হয়ত ক্রমশঃ সেই রকম কি একটা ইন্টুইশন্ লাভ ক'রে 

থাঁকেন। অবশ্য, আমর! জানিনা সেট! সেথানের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক 

অথবা সাধনা প্রলব্ধ। 

আমাদের পারিবারিক চক্রের অধিবেশনগুলি শুধু যে পরস্পরের 
কুশল সংবাধ আদান-্প্রনানেই পরিসমাপ্ত হয়েছিল, তা নয়। অনেক সময়ে 

বু কৃট গ্রশ্র উপস্থিত হয়েছে আর কখনে!। বা বিদেহী তার উত্তরও 

দিয়েছেন। 

আমানের ভক্তিমতী দিদিঃ লীলাময়ী, একদিন চক্রে প্রকাশ হবার পর 

কন্তা উষ! সেই বিদ্দেহীকে প্রশ্ন করলেন-_-“মাসীমা, যখন তুমি পৃথিবীতে 
ছিলে, শ্রীকৃষ্ণকে বড় ভালবাসতে । তাকে পেয়েছ কি?” 

উ। হা। 
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কত বিদেহীকেই আমরা! প্রশ্ন করেছি--ওপারের কথা কিছু বলুন 
না? এক শক্তিময়ী আত্মীয়া এ প্রশ্নের উত্তরে একদিন অবলীলায় 

লিখলেন,_“ওখানে (পৃথিবীতে ) স্কুল কর্ম পাঁধিব-দেহে, এখানে সুক্ষ 
কর্ম মনে। সব সময় ফলাফল সঞ্চর হয়। যত কাল চল্বে ষার এই 

সঞ্চয়, সেই অনুসারে তার গতি» বা লোকে অবস্থিতি ;__কেউ উর্থা হ'তে 

উর্ধে, কেউ নিষ্ন হতে নিষ্বে। কে কতঙ্দিনে কি হবে কেউ জানেনা, সে 

নিজেও জানেনা । এমনি ক'রে, ভাব অনুসারে, বাসনা-বদ্ধ মন সেই 
রূপ লোকে গতি বা স্থিতি পাঁর। বাসনা-মুক্ত জীব ত্বর্গ সুখ ও পরম 
লোক পায় ।__নির্ধল পবিত্র মনের অপূর্ণ বাসনা স্বর্গে পাধিব বঞ্চিত 

ব! অপূর্ণত! হতে মুক্তি পায়। কারণ সে নির্মল, দে আত্মার সংযোগ 

পরমাত্মার সঙ্গে। সে সেই কারণে মুক্ত-জীব। তার ভোগ-বাসনা 

কখনে। সে জীবকে আর বন্ধ রাখতে পারে না; তৃপ্ত পূর্ণ মন সাধুজ্য 

লাভ করে। তার জন্ম হয় তার ইচ্ছ৷ অনুসারে, বা মোক্ষ হয় তার নিজ 

ইচ্ছায় ১ সর্বব-কর্্ম-ফল-শূন্ত গতি--( লোকে বা স্তরে ) স্থিতি, আরোহণ 

অবরোহুণ সবই হয় ।” 

পারলৌকিক ভ্রীবন-ধারার এ এক অনুপম চিত্র! 

পদ সপ পপ ০৯ মা মি চা এ শান ত শিট শাস্পীশাশসী্প শীল আজ পা পাপা শশী 
শা লাল শশী পা 
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নানাজন সঙ্গলাভ 

ধার্দের আঁবাহন কর! হয়, চক্রে যে আমরা শুধু তাদেরই সাড়া পাই, 
এমন নয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, অনাহুত বহু আত্মীয় ও অনাত্ীয়, 
এমন কি সম্পূর্ণ অপরিচিত বহু ব্যক্তি চক্রে এসে আত্মপ্রকাশ করেন। 
আমাদের পারিবারিক চক্রে সময়ে অসময়ে অনাহৃত উচ্চশ্রেণীর 

আত্মিকের সংস্পর্শ লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে, আবার কচিৎ ছু- 
একজন শাস্তিহীন বিদেহী এসেও আপনাদের দুর্ভাগ্যময় বক্তব্য প্রকাশ 

করে গিয়েছেন। 

এরূপ হবার কারণ এই যে, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে সেতু রচনা 

হলে সেই সেতুমুখে কোন দ্বার অর্গলবন্ধ করে রাঁখা যায় না। সেই বত 
সবারই জন্ত উন্ুক্ত থাকে, এবং আবশ্তক মত+__-আবাহনে বা বিনা- 

আবাহনে,_বে কোন বিদেহীই সে পথে প্রবেশ করতে পারেন। 
অনাহুত ব্যক্তি চক্রে প্রকাশ হওয়ার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত এখানে 

উদ্ধৃত করলাম। 

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ( কর্পোরেশনের ভূতপূর্বব সহকারী কলেক্টর ) শ্রীযুক্ত 
বিপিনবিহারী রায় ও তার কন্ত। শ্রীমতী আভা একদিন চক্রের অধিবেশনে 
কোন কোন বিদেহী আত্মীয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন, এমন সময়ে 

কাগজে নাম লেখা হ'ল, _“পশুপতি” ॥। উভয়েই বিশ্মিত! এই নামে 

ত” তাদের কোন আত্মীয় ছিল না। তখন বিদেহীকে তার নাম ও পদবী 
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উভ্লই লিখতে বলায় কাগজে লেখা হ'ল,__“পশ্ুপতি চট্যোপাধ্যায়” ৷ এই 

নামও ত তাদের কোন আত্মীয় কুটুশ্বের নয়। কে এইব্যক্তি? 

হঠাৎ বন্ধুর ম্মরণ হ'ল তাঁর অধীনে ইতিপূর্বে এই নামে আফিসে এক 
কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। প্রশ্ন করলেন,_-“তুমি কি সেই ?” এই” এই 
উত্তর পাওয়ায় পুনরায় প্রশ্ন হল,_-“তুমি কি কিছু বলতে চাও?” 
উত্তর হ'ল,__“আমার শাশুড়ী তার বাড়ীতে বড় অসুস্থ হয়েছেন ; 

তার অর্থাভাব। আমার দাদাকে জানাবেন যেন তার 

ভার নেন ।” 

এই বিদ্েহীর পারিবারিক কোন সংবাদই বন্ধুবরের জান! ছিল না। 

তিনি অনুসন্ধান করে বিঙ্গেহীর প্রকাশিত ব্যাপার যে সত্য তা নির্ণয় ক'রে 

তার ভ্রাতাকে সংবাদ দিয়েছিলেন টি 

একদিন আমাদের চক্রে এক অপরিচিত জন প্রকাশ হলেন, _-“সরলা 

বাল! সিংহ” এই নাম লিখে। 

প্র। কি বলতে ইচ্ছ করেন, বলুন? 

উ। ধন-জন মাকে সমর্পণ কর। 

প্র। সংসারে থেকে করা যায় না? 

উ। সব ফেলে আয়, সংসার কি ফুরাল না বাবা? আর বাসনা 

রেখ না। 

প্র। আমার দৃষ্টিহীন মেয়েকে কে দেখবে? 

উ। তাকে ঠাকুর নিয়েছেন; মাত” জানেন তোমার মেয়ে আছে। 

প্র। আর একদিন এ সম্বন্ধে কথা কইবো। 

উ। হা; মার কত কৃপা, তুমি জেনেও ভুলে আছ। 

একমাস পরে এই বিদেহী অনাহ্ত হয়েও পুনরায় নাম লিখে 

আত্মপ্রকাশ করলেন। 
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প্র। আপনি ত? সেদিন ধন-জন ত্যাগের কথা বলেছিলেন ? 

উ। সত্য মা,.".আপনারা ছুজনে এবার ধন-জন বৈভব টাকাকড়ি 

সমস্ত ত্যাগ করুন, সব জীব-হিতার্থে দান করুন $.**উভয়ে তাঁর পথ ধরে 

জীব কল্যাণ কর ।....***** 

আমাদের জীবনে কিছু কাল এক অসীম শক্তিময়ী, তেজন্থিনী 

যোগসিদ্ধা সন্যাঁসিনীর সংস্পর্শ লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। তার 

দেহত্যাগের কয়েক বখসর পরে আমাদের চক্রে একদিন তাঁর প্রকাশ হল। 

সকলেই শ্রদ্ধাভরে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলাম । 

উ। দামোদরকে ডাক মা, ত।কে ধরে থাকে।। সংসারে থেকেও 
সেই পায়ে সব রাখো ফেলে; কিছু ভয় ভাবনা নেই। তোমার মেয়ে 

শ্রীমার চরণেঃ তবে মন অস্থির কেন? মন তাকে দাও। 

প্র। আশীর্বাদ করুন যেন তা পারি। 

উ। সুখ দুঃখ সব দেখলে, তবে কেন কাম-কাঞ্চন বন্ধন? 

ঠাকুরকে সব অর্পণ কর বাব! । গৃহীর, সংসারের কাজ হ'ল) এবার 

গৃহস্থের সব কাঁজ করে বাহিরের সকলকার কাজ সময় ও সাধ্যমত 

কর বাব৷ ! 

একদিকে যেমন করুণামুত্তি এরূপ ছুই-চার জন অসামান্ত মাঁনব ও 
মানবীর সংস্পর্শ-লাভ সম্ভবপর হয়েছে, আবার ছুর্ভাগ্য অশান্ত বিদেহীও 

কচি কথনো এসে আত্মপ্রকাশ করেছেন । এমনি এক ব্যক্তি-_ 

“হ্যামল” নাম লিখে একদিন চক্রে প্রকাশ হলেন। 

প্র। কি বলবার জন্ত এসেছ, বল? 

উ। আমার বড় কষ্ট, আমার মুক্তির জন্ত তোমরা প্রার্থনা কর। 

আরও কত অপূর্ব, অসম্ভব ব্যাপারও চক্রে কখনে! কখনো ঘটতে 
দেখা যাঁর । জীবনে যে-সব মহা-মানবের ক্ষণিক সান্ধ্য বছ আকাজ্ষিত 
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ও হ্বদুর্ণভ, একাগ্র হ'য়ে আবাহন করলে দ্েহান্তের পর অপেক্ষাকৃত 

সহজে তাদ্দেরও স্পর্শ লাভ করা সম্ভব হয়। 

পাঁধিব জীবনে দীর্ঘ পঞ্চ-ষষ্ঠী বৎসর যিনি বাঁংলা' ভারত ও সমগ্র 

জগৎ সঙ্গীতে এবং ছন্দে প্রাবিতি করেছিলেন, ধার গৌরবময়ী লেখনী 

দুর্বলকে শক্তি দিয়েছে, নিগীড়িতকে আশায় পূর্ণ করেছে, প্রমত 

দ্বস্তিককে শাসন করেছে, সেই লোঁকোত্বর পুরুষের দেহত্যাগের পর 

দুটি অনুরাগী তক্ত,__-আমার সহধশ্মিনী ও কন্যা» একদিন চক্রে 

বসে তার আগমনের আকাজ্ষ। ক'রে প্রার্থনা করেছিলেন। বহুক্ষণ 

অপেক্ষা করবার প্রয়োজন হয়নি। তিনি করুণা করেই 

প্রকাশিত হলেন, আপনার চিরপ্রসিদ্ধ নাম লিখে । সসন্ত্রমে প্রণাম 

করে আমরা তিন জনেই নিবেদন করলাম, “আমাদের একটি বাণী 

দিবেন কি ?” 

অবিলদ্ছে সেই কাগজে লেখা হ'ল £__ 

“আমার বাণী হায় 

শূন্ত পানে ধায়, 

শুন্ত ভরি যায় গানে গানে। 

কত রবি তারা, 

স্থরে দিশাহারা, 
ঝরে সুরধার৷ শততানে__ 

সে বাণী কেহ কি জানে ।” 

প্র। দেহত্যাগের পূর্বে বড় যন্ত্রণা পেয়েছিলেন। এখন কি সুস্থ 

হএয়ছেন? 

'উ। শাস্তি, শাস্তি, শাস্তি। আজ আসি। 
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চক্রে যাঁর হাত ব্যবহার ক'রে এই কবিতা ও কথাগুলি লেখা 

হয়েছিল তিনি দৃষ্টিহীনা। লেখা ত” দূরের কথা, নিজের নাম স্বাক্ষর 

করাও তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য । কবিত। রচনার শক্তি তার নাই। 

কোন্ অশরীরি পুরুষ-গ্রবর এই বাণী মুহূর্ত বিলঘ্ঘ না ক'রে রচনা 

করেছিলেন, চক্রে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 

ছিল না। 
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হ্বরগ-মত্ত্যে যোগসূত্র 
নিজের জীবনেও অনুভব করেছি, পরিচিত জনের দৈনন্দিন ঘটনায়ও 

সন্ধান পেয়েছি, পৃথিবী ও পরলোৌকে, _দেহী ও বিদেহী মানবের মধ্যে 

সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠতর, কত বাস্তব। লোকান্তর হ'তে যে প্রতিনিয়তই 

ইহলোকে ন্নেহ, প্রেম, করুণ! প্রবাহিত হয়ে আসে, এবং আমাদের পাথিব 
গতিপথ, জীবনের ছোটবড় বহু ঘটনা, যে বিদেহী প্রিয়জনের অঙ্গুলি- 

সঙ্কেতে বা অযাচিত করুণায় নিয়ন্ত্রিত হয়, এ ঞ্রুব সত্য। যোগী ও 
সাধুজন দিব্যচক্ষে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে এই সংযোগ-স্থত্র সহজেই উপলব্ধি 
ক'রে থাকেন ; আর, কখনে। কোন ভাগ্যবান্ গৃহী জন্মান্তরীণ স্ুকৃতির 
ফলে এই নিগুঢ় সংযোগকে প্রত্যক্ষও করেছেন। 

আজও আমাদের দেশে স্থানে স্থানে এরূপ অসামান্ত শক্তিশালী 

ব্যক্তির কৃপায় মৃত্যু-যবনিকাঁর অন্তরালে অবস্থিত ষে জগৎ, তার কিছু 

কিছু পরিচয় আমাদের লাভ কর! সম্ভব হয়। 

বছদূরে নয়, এই নগরেরই কোন সন্ত্ান্ত ও শিক্ষিত বংশে শ্রীযুক্তা 

ইলা দেবী জন্মগ্রহণ করেছেন । বিবাহ-স্ত্রে ত্বধর্মনিষ্ঠ মাননীয় বিচারপতি 

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সঙ্গে তার অত্যন্ত 

নিকট সম্বন্ধ । তিনি নিজেও শিক্ষিতা ও চিন্তাশীল! | 
পপি পপিস্পীট তল পাশ 7 ৩টি সপ শপে শিশশীশীঁ টি শশী কী শী পাস 

« সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে লিখিত বিবরণ শ্রদ্ধেরা শরাযুক্তা অনুরূপা দেবী ও 

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের সদয় অনুমতিক্রমে গ্রথিত। 
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কিশোর বয়সেই এই তরুণীর মধ্যে অতিলৌকিক শক্তির স্ফুরণ 
হয়েছিল। ঘটনাহ্ত্রে একদ্দিন সমবয়সী কয়েকজনের সঙ্গে তিনি একটি 

প্লান্চেট নিয়ে কসেছিলেন। বালিকার স্পর্শে তখন এ বন্ত্র হতে 

লেখা! বাহির হ'য়েছিল*__-“আমি লীল1; তুমি একবার দাদাকে এখানে 

ডাক, আমি তাকে কিছু বলতে চাঁই।” বিজনবাবুকে সংবাদ দেওয়ায় 

তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন এই বালিকার হাতের স্পর্শে 

প্লান্চেটে আবাঁর কিছু লেখ বাহির হয়েছিল। পারিবারিক কোনে 
বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে সেই লেখার নীচে ধার নাম স্বাক্ষর হ'ল, তিনি 

বিজনবাবুর মাস করেক পূর্বে স্বর্গতা সহোদরা ভগ্নী। যে বিষয়সে 
লিপিতে লেখা ছিলঃ তাহা সেই বিদেহীর পাখিব-জীবনে প্রকাশিত কোনও 

অভিলাষ । সংশয়ের অবকাশ ছিল না যে, এক বিদেহী পরমাস্ত্রীয়া 

আপনার পারলৌকিক আবাস হ'তে এসে এখানে আত্মপ্রকাশ 
ক'রে পরিত্যক্ত প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় উপদ্দেশ দিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় 

বিজনবাবু স্থির-নিশ্চয় হয়েছিলেন যে এ যথার্থই তাঁর ভগ্মীর নিজ 

মুখের বাঁণী। 

অপরাপর বিদেহী আত্মীয়-স্বজনের বার্তা অতঃপর অনেক সময় এই 

তরুণীর হস্ত ব্যবহার করে লিখিত হয়েছে । কত ন্নেহের পরশ, কত 

আশার আশ্বীস, অন-দষ্ট লোক হ'তে কত অপূর্ব সংবাদ এই সব লিপি 
বহন করে এনেছে । 

দৈবক্রমে একধিন এই কন্তাটার অতীন্দ্িয় দৃষ্টিশক্তির আশ্চর্য্য 
উদ্মেষ দেখে গৃছের পরিজনবর্গ বিশ্মিত হয়ে গেলেন। প্রতিবেণী এক 

শিক্ষকের মৃত্যুর পর+ বখন তার দেহ বহন করে নিয়ে গেল, বালিকার 
প্রত্যক্ষ দর্শন হলঃ এই শববাহী দলের সর্ববপশ্চাতে মুত ব্যক্তির এক 

অভিন্ন মুর্তি-_ ম্লান, নতমুখে সহযাত্রী হ'য়ে চলেছে । তারপর হ'তে এই 
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কিশোরী অনেক সময়ে নান! বিদেহী জনের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ এবং 

তাদের সঙ্গে বাক্যালাপও ক”রে থাকেন। 

গৃহে শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পাদনের সময় শ্রীযুক্তা ইল! দেবী পিতৃ-পুকরুষকে 

হষ্টমুখে সন্ুখবর্তী হতে দেখেছেন, পারিবারিক উৎসব অনুষ্ঠানে পরলোক- 

গত ঘনিষ্ঠ আত্মজনকে আশীর্বাদ প্রদান করতে সমাগত দেখেছেন। 

তার আবাহনে যে যে বিদ্বেহী আগমন করেন, সম্পূর্ণ অপরিচিত সেই 
সব মুত্তির বর্ণন! হ'তে তাদের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

বিদেহী প্রিয়জন কত নিবিড় ডোরে আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন, 
তাদের স্পর্শ ও সহায়তা যে এই জড়-জগতেও আমাদের জীবন-মরণের 

পথে প্রয়োজন মত লাভ করা সম্ভব তার একটি সন্দেহাতীত প্রমাণ 

শ্রীমতী ইল! দেবীর শক্তিবলে আমাদের গোচরীভূত হয়েছে । 
গৃহে শ্রদ্ধেয় এক পরমাত্মীয়ের অস্তিম শধ্যায় মুমূর্ষু তার দেছের 

একস্কানে অন্ুক্ষণ প্রাণান্তকর যাতনায় যখন কাতর, বহু কৃতবিদ্য 

চিকিৎসকের অশান্ত চেষ্টায় ও যত্বে যখন সে যাতনার বিন্দুমাত্র উপশম 

হ'ল না, তখন গৃহবাঁসী ব্যাকুল হয়ে ইল! দেবীর সহায়তাঁয় এক বিদেহী 

নিকট আস্ম্ীয়কে আবাহন ক'রে তকে প্রশ্ন করলেন, “এই অপরিসীম 

ষন্ত্রণা কি তোমাদের চেষ্টাও উপশম হয় না?” বিদেহী শান্তভাবে 

উত্তর দিলেন, _-”আমরা অল্পক্ষণেই এ যন্ত্রণা নিবারণের ব্যবস্থা 

করছি) কিন্তু গুকে পৃথিবীতে বেঁধে বাখার চেষ্টা তোমর! 

পরিত্যাগ কর।” 

যে যাতন! মানুষের সকল প্রচেষ্টাকে পরাভূত ক'রে অপরাজেয় শক্তি 

প্রদর্শন করছিল, এই বাক্যালাপের অল্লক্ষণ পরেই তা সম্পূর্ণরূপে নিবৃভ 
হয়ে মুমূর্ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলেন। ছুই দিন অতীত হবার পর 

অপার শান্তির মধ্যে তার পরমধামে প্রয়াণ ঘটুলো। 
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কুমারী অক্ুণা 

বঙ্গভারতীর প্রবীণ! পূজারিণী খ্যাতনাম৷ শ্রীবুক্তা অন্ুরূপা দেবীর 
বড় স্নেহের পৌত্রী ( ্লেহাম্পদ শ্রীযুক্ত অনুজকুমার বন্দ্োপাধায়ের কন্তা ) 
কুমারী অরুণ! (“রুণু” ) মজঃফরপুরের প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পের তাণ্ডব- 

লীলায় পৃথিবীর বক্ষ হ'তে অপত্যতা হয়। অরুণার শোক-সন্তপ্ত পিতা ও 

পিতামহী এ ঘটনার পাঁচ বৎসর পরে আত্মীয় শ্রীমতী ইল! দেবীর 

নিকটে উপস্থিত হয়ে তার প্রসাদদে অরুণার সঙ্গে ষে বাক্যালাপ 

করেছেন তাঁর কোন কোন বিশিষ্ট অংশ আমার পাঠকবুন্দকে উপহার 

প্রদান না করে নিশ্চিন্ত হ'তে পারলাম না। এব্যাপারগুলি যেমনই 

আশ্চর্য্য তেমনি মর্মস্পর্শী | 
বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিজ্বনবাবুর গৃহে প্রথম অধিবেশনে অপর দুইজন 

বিদেহী নিকট আত্মীয়ার সঙ্গে কথোপকথনের পর শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী 

প্রশ্ন করলেন 3-- 

প্র। কে? 

উ। সোমদেব।১ 

প্র। তুমি কোথা! আছ ভাই ? 

পা _ শশী পিসী শট পি ৮ পপ্প্পী 7 এ ৮৮ পেট শপ পপ "রাহা এরর
 পর, াস্কপপ-স্ 

১ ৬রার় বাহাছুর মুকুন্দদেৰ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ও প্রযুক্ত অনুরাপা দেবীর ভ্রাতা ; 

ইনি মাত্র অষ্টাদ্শবর্ধ বয়সে পরলোকগত হন। 
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উ। পঞ্চম স্তরে। 

প্র। সেথানে কি কর? 

উ। ভগবানের নাম করি । 

গ্র। সেখানে সুখে আছ? 

উ। শান্তিতে আছি। 

পগ্র। তোমার কাছে আর কে কেআছে? 

উ। সবাই আছে। 

প্র। “রুণুকে দেখেছ ? 

উ। হ্র্যা দেখেছি, এখান থেকে । 

প্র। রুণুকে কিচেন? তুমিত' তাকে চেননা? 

উ। তোমার নাতনী । 

গ্র। লসেকোথায় আছে? 

উ। চতুর্থ 

গ্র। তাকে পাঠিয়ে দেবে? 
উ। (নীরব, অল্পক্ষণ পরে-_ ) 

প্র। কে? 

উ। রুণু। 

এখাঁনে গৃহকর্ত। (বিজনবাবু) প্রশ্ন করলেন,_-“ওর ভাল নাম কি ?” 

অন্ুরূপা৷ দেবী উত্তর দিলেন,--“অরুণা”_-এটা। নেপথ্যেই হ'ল । 

প্র। তোমার ভাল নাম বলত” রুণু? 

উ। অরুণা_তুমি ত বল্লে। 

শোঁকাকুল! পিতামহীর পক্ষে ন্নেহাম্পদ! অরুণার লোকান্তর হ'তে এই 

প্রথম প্রকাশে হয়ত এ সময় অশ্রুসম্ববণ অসাধ্য হয়েছিল। 

অরুণ! বললেন,_-“আমার কষ্ট হয়, আমি যাঁবে |” 
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প্র। তোমায় কে ডেকে দিলে? 

উ। তোমার ভাই, সোমদেব। 

প্র। আমায় চিন্তে পারছ? আমি তোমার কে হই? 
উ। সম্পর্কে ঠাকুম! । 

প্র। “সম্পর্কে বললে কেন? 

উ। এম্নি বললাম ; আমি যাচ্ছি। 
প্র। তুমি কেমন আছ রুণু? 

উ। মন্দনধ; গয়ায় পিও দিও । 

প্র। তোমার কাছে কউ থাকেন ত? 

উ। সবাই আছেন। 

প্র। ছু"এক জনের নাম কর ত'? 

উ। ইন্দিরা দেবী, তোমার দিদি । আমি আর পারছি না, ষাচ্ছি। 

প্রথম দিনের অধিবেশন এখানে সমাপ্ত হঃয়েছিল। বিয়োগ- 

কাতর পিতামহীর তিলমাত্র সংশয় ছিল না যে তিনি তার সেই পরম স্লেহ- 

পাত্রী অরুণা'র সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। 

দ্বিতীয় অধিবেশনের ঘটনা এত অপূর্ব ও মর্শম্পর্শী যে তাঁর 
অধিকাংশই এখানে সন্নিবেশিত না করলে জিজ্ঞান্ত পাঠকের প্রতি 
অবিচার কর! হবে। 

এই দিন অন্ত এক বিদেহী আত্মীয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ শেষ হলে 

অরুণা আপনার নাম লিখে প্রকাশ হবার পর তার পিত৷ প্রশ্ন করলেন,__ 

“তুমি সেদিন গয়ার কথা বলেছিলে । তুমি ত” এসব জান্তে না। কে 
তোমায় শিখিয়ে দিয়েছিল ? 

উ। সবাই দেখি গয়ায় পিও দিয়ে শাস্তি পায়; গাই বলেছিলাম । 

প্র। সবাই কারা? 
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উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

ডউ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

এখানে যারা আছেন। 

তুমি (ওখানে )কি কর? 

দেখি সব। 

ওখানে এখানকার মত দিন রাত হয়? 

বলতে নেই। 

কেন বলতে নেই ? কেউ কি বারণ করেছেন? 

গুরু । 

তুমি ওখানে কেমন আছ? 

খুব ভাল। ( একটু পরে )-_বাবা, কাঁদছ কেন? 

তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ? 

হ্যা কেঁদ না; আমি ত+ তোমাদের দেখতে পাই। 

কিন্ত আমি ত* তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। 

তা কি পায়বাবা? 

দেখতে পাব না? 

না। 

এই রকম মধ্যে মধ্যে এসে কথা বোলে । 

বল্লেই ত তোমর! কাদবে। আমার জন্ মন কেমন করলেই 

ভগবানের নাম কোরো+ শাস্তি পাবে। 

প্র। 

উ। 

প্রু। 

উ। 

প্র। 

তুমি মধ্যে মধ্যে এস, আমরা কাদব না। 

আচ্ছা ।""" 

তুমি কেন চলে গেলে ? 

আমার মৃতা-ষোগ ছিল যে। 

তোমার মাকে কি তুমি কিছু লিখতে পার? তিনি আসেন 

নিঃ তোমার লেখা পেলে অনেকটা শাস্তি পাবেন । 
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উ। কাগজ দাও। 

কাগজ দেওয়! হইলে পর এই চিঠি লিখা হয় 

চতুর্থ স্তর 

শ্রীচরণেষু, 

মাঁমণি, আমি ভাল আছি। তুমি দুঃখ কোরো! না । কান্নাকাটি 

কোরো না। কান্নাকাটি করলে আমার কষ্ট হয়। ভগবানের নাম 

কোরো । কি নাম জান মা? 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 

এই নাম করলে শান্তি পাবে। প্রণাম নিও। বাবীকে ঠা*মাকে 

(ঠাকুমাকে ) সান্বন! দিও । ইতি তোমার স্নেহের-__রণুম! । 
প্র। জিতুর (সমবয়সী দ্বর্গত নিকট আত্মীয়) সঙ্গে তোমার 

দেখা হয়েছে? 

উ। না। 

প্র। দেখা হবে? 

উ। না। 

প্র। তবেকি সে ওখানেযায় নি? 

উ। গেছে, তবে আমার সঙ্গে আড়ি হয়ে গেছে। 

প্র। কেন আড়ি হ'ল? 

উ। এমনি। (পাখিব জীবনে কথা-প্রঙগে “এমনি” এ-কথাটি সে 

প্রায়ই ব্যবহার করত? ) 

প্র। জিতু কি ওখানে নাই? 

উ। আছে, একটু দূরে। 
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প্র। তোমার কি গয়ন! কাপড়ের কিছু সখ. আছে? 

উ। না, আমার নাম করে লোককে দান কোরো। 

প্র। কোন কিছু তৈরী ক”রে কাউকে দিলে যদি তোমার তৃপ্তি হয়” 

বল; আমি তাকে তাই দেবে ? 
উ। নাঃ তার থেকে গরীব লোককে দান কোরে । 

প্র। আজ ত তুমি অনেক কথা বলছ, সেদিন এত “যাই যাই” 
করছিলে কেন? 

উ। তুমি কাদছিলে ষে; তা ছাড়া প্রথম দিনকি না! 

প্র। তোমার মার আম্তে বড় ইচ্ছা ছিল, এবার যেদ্দিন আস্ৰ 

তাকে আন্ব। 

উ। এনো, তোমরা! কেঁদ না ;__চিঠিটা একবার দাও ত?। (চির শেষ 
অংশে- “বাবীকে,থামা:কে সাত্বন! দ্িও”--এই কথাগুলি যোগ করে দিল ) 

প্র। তুমি কেমন আছ? আগেকার মত ছোট, না তার চেয়ে 
বড় হয়েছে৷? 

উ। ছোট্ট আছি থাম) ( একটু পরে ) চুলও আর বাঁড়ে নি। 
এখানে গৃহকর্তা (বিজনবাবু ) প্রশ্ন করলেনঃ_-মামি কে, বল ত"? 

তুমি কি আমায় চেন? 

উ। সিধু* মাম! । (পরে “মামা” কাঁটিয়া তার উপর লিখিল 'জ্যাঠা”) 

প্র। তুমি আমার কথা কার কাছে গশুনেছ? 

উ। বাবাধনের কাছে। 

প্র। তাহলে তুমি আমাকে চেন? 

উ। হ্র্যা। চিঠিটা! দেখি। (পকি নাম জান মা” কথাটির “মা” 

“নিধু"” বিজনবাবুর “ডাক-নাম”। 
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কথাতে আকার ছিল না। চিঠির ঠিক যায়গা খু'জিয়। "৮ বসাইয়! 
দিল)। এবার যাই 

প্র। আমরা! শীপ্রই তোমার কাছে আবার আস্বে! । 

উ। আপদবেন-"" 

প্র। ডাকলেই এস? 

উ। হা; যাই আজকে । 

যখন আমর! স্মরণ করি যে পৃথিবী হতে বিদায়ের সময় অরুণার দশ 
বৎসর বয়সও পূর্ণ হয় নি, তথন বিল্ময়ে হতবাক হই এই কিশোরী মাতৃ- 
প্রতিমা কন্ঠার অন্তরের পরিচয় লাভ করে। 

চক্রের তৃতীয় অধিবেশন হয়েছিল অরুণার পিতা ও ছোট ভাই 
“বুবু”র উপস্থিতিতে । এ দিনের বাক্যালাপেও কি অন্রান অপূর্বব সরলতা । 

প্র। এখানে কে কে এসেছেন, দেখতে পাচ্ছ? 

উ। হ্থ্যা। মা, আমায় চিন্তে পার্ছ ? 

প্র। তোমার মাকে কি রকম দেখছ? 

উ। রোগা হয়ে গেছেন। 

গ্র। আর কা'কে দেখছ? 

উ। ভাইকে । সে অবাক্ হয়ে গেছে । 

প্র। তুমি আমাদের সবাইকে দেখতে পাচ্ছ? 

উ। হা। 

প্র। তুমি কেমন আছ? 

উ। আমি ভাল আছি। মা, তুমি অত কেঁদ না। 

প্র। আমর! যখন কাদতাম, তুমি দেখতে পেতে ? 

উ। হা। পু 

গ্র। আমরা যখন তোমায় ভাকৃতাম, তুমি শুনতে পেতে? 
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উ। ছা, তবে দুঃখ হ'ত যে তোমাদের কাছে যেতে পারতুম, কিন্ত 
তোমর! দেখতে পেতে না । 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

গ্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

গ্র। 

উ। 

গ্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

আমরা তোমার কাছে যাবো । 

হা, সে অনেক দেরী । 

কত দেরী? 

বল্তে নেই। 

বল্লে কি দোঁষ হয়? 

হা, দোষ আছে। মা, তুমি আমার সঙ্গে কথা কইবে না? 
জিতুর সঙ্গে আড়ির কথা বলেছিলে কেন? 
এমনি । 

বড়দিকে তোমার মনে আছে? 

নাম বল? 
অন্নপূর্ণা । 
হ* হাজারীবাগের । 
তাঁর বিয়ে হয়েছে, তুমি জান? 

হা, খোকা হয়েছে। 

তাও জান? 

হা। 

খোকাকে দেখেছ? 

হা, সুন্দর | 

তোমার জন্ত আমরা আর কি করব? 

দান কর। 

কি রকম দান? 

যা দেবেন তাই ভাল: 
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প্র। বড় মাকে দেখতে পাও? আমার মা? 

উ। নাঃ তিনি দূরে 
প্র। একেবারেই দেখ নি? যখন তিনি ওখানে যান ? 

উ। দেখেছিলাম । চিঠি লিখবো-_ 
কাগজের উপর চিঠির শিরোনামার মত তখন লেখা হ'ল- পরী শ্রীগুরু 

সহায়।” এইটুকু লিখতে কাগজের এক অংশ পেন্সিলের মুখে ছিড়ে 

যাওয়ায় তখনি লেখা হয়েছিল_-“হ'ল না, কাগজ ।” একখানি দ্বিতীয় 

কাগজ দেবার পর লেখা হ'ল :-_ 

শ্রীত্রীগুরু সহায় 

চতুর্থ স্তর 

শীচরণেষু, 

ভাই বড়দি, আমাকে কি চিন্তে পার? আমি রুণু। আমি ভাল 

আছি। তোমার ছেলে খুব ভাল হয়েছে। জামাইবাবু খুব ভাল। 
তবে আমি আলাপ করতে পেলাম না বলে দুঃখ হয়। যাক, খোঁকাকে 

ভগবানের নাম করতে শিখিও। তোমরাও কর ।, পিসিমাকে আমার 

প্রণাম দ্িও। সতীকে ভালবাস! দিও । তুমি ও জামাইবাবু আমার 

প্রণাম নিও। থোকাকে আমার চুমা দিও । ইতি-__ 

শ্নেহের রুণু 

এই চিঠি লেখ! সমাপ্ত হবার পর অরুণার সঙ্গে তার ভাই ্বুবু”কে 
কথা বল্তে বলা হয়েছিল। বালকের বাক্যস্ফুত্তি হ'ল না। তখন অরুণার 

লেখা বাহির হ'লঃ_-*তুই সেই রকম বোকা আছিস্ দেখছি-_-আমাকে 

ভয় করিস্্। ওকে ভগবানের নাম করতে শেখাও। ক্লাম উঠেছে? 
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প্র। হাঁ, ফিফ থ. হয়েছে; ফোর্থ ক্লাসে উঠলো । 

উ। ভাল ক'রে লেখা পড়া করিস্, বুঝেছিস্।*** 

কে বলবে, প্রত্যেক প্রিয়জনের প্রতি এই স্গভীর একান্তিক শ্লেহের 
অকুন্টিত প্রকাশ কোনও এক স্থুদূরবর্ভী বিদেহী আত্মীয়ের পরিচয়! এ 
যেন সেই পরম ন্নেহণীল! বালিকার জীবন্ত ও জাগ্রত স্পর্শ। 

পরপার হ'তে অরুণ। তার জননী ও 'অপর প্রিয়জনকে যে পত্র 

দিয়েছেন, তার তুলনা পারলৌকিক সাহিত্যেও বিরল । 
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(কাতুকময়ী 
অরুণাসংক্রান্ত এই সকল অধিবেশনে তার পিতামহী, পিতা ও অপর 

কোন কোন নিকট আত্মীয় এবং গৃহকর্তাও স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। 
পূর্বেই বলা হয়েছে তিনি কে। ন্বধর্মনিষ্ঠায়, পাণ্ডিত্যে ও বিচারবুদ্ধিতে 
্থপ্রতিষ্টিত এই প্রবীণ বিচারপতি, স্থুদীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বৎসর পরলোকতত্ব 
অনুশীলন করেছেন। আর সৌভাগ্যবশত: এ ক্ষেত্রে মিডিয়াম্ তারই 
সেই সাধনালব ফল-ন্বরূপ তাঁর গৃহেরই একজন পরমাস্মীয়ারূপে 

আবিভূতা।। 

দিনমানেই, অনেকবার অপরাসহ্কালেই, এই সকল চক্রের অনুষ্ঠান 
হয়েছিল। তুল-ভ্রান্তির কোন অবকাশ ছিল না । মিডিয়ামূকে কেন্দ্র 
ক'রে অপর সকলে উপবিষ্ট হবার পর বিদেহীকে স্মরণ করা! মাত্রই 
মিডিয়ামের হাতের যন্ত্রটি চঞ্চল হয়ে উঠে__যেন অপর কোন সব্বার 
পরিচালনায় এবং মিডিয়ামের বিনা! চেষ্টায়__পৃষ্ঠার পর পর্ঠা প্রশ্নের উত্তর 
লিখে পূর্ণ ক'রেছে। সেই সময়ে মিডিয়াম্ (শ্রীযুক্ত ইলা দেবী) সম্পূর্ণ- 
স্মুপে সঙ্ঞানে ও ম্বাভাবিক অবস্থায় থাকৃতেন। পরবর্তী কয়েক অধিবেশনে 
ইল! দেবী অরুণাকে নিজ মৃত্তিতে উপস্থিত হ'তে দেখেছেন এবং তার সঙ্গে 
অপূর্বব উপায়ে নিজেই বাক্যালাপ করেছেন। যন্ত্রের বা লেখনীর প্রয়োজন 
হয় নি। 

পাখিব জীবনে অরুণাঁর যে উচ্ছল কৌতুকময়ী প্রকৃতি ছিল, দেহাস্তেও 
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তার অত্রান্ত গ্রকাঁশ তার বাক্যালাপের ছত্রে ছত্রে, এমন কি অতি গম্ভীর 
প্রশ্লোতরের মধ্যেও, আমরা দেখতে পাই। 

পঞ্চম অধিবেশনে অনুপস্থিত জননীকে সে যে পত্র দিয়েছিল 

তা এই £-_ 

গুরু সহায় 

পঞ্চম স্তর 

শ্রীচরণেষু, 
মা, আমি ভাল আছি। তুমি আমার জন্য কেঁদ না । বোন্টীকে 

নিয়ে আমার জন্য মন শান্ত কোরো । ঠা"মার চোখ কেমন আছে? 
ভাঁইটি কেমন আছে? তার বোধ হয় ছুষ্ট মি করবার সঙ্গী না পেয়ে 

বড়ই অন্ুবিধা হচ্ছে। আমার কাজ অমাবস্যার দ্বিতীয়ায় কোরো । 

আমার কোন কষ্ট নেই। আমি তোমাদের সব সময় দেখি । বাবাধনকে 

ভুলিয়ে রেখ । তুমি ও ঠা*মা আমার প্রণাম নিও । ইতি- 

রুণু 

পরবর্তী অধিবেশনে অরুণাকে প্রশ্ন করা হ'ল £__ 

প্র। এখানে কে কে এসেছেন তুমি দেখতে পাচ্ছ? 

উ। বাবাধন, ঠা+মুঃ ভালপিসিম]। 

প্র। আমার চোখ কেমন আছে জিজ্ঞাসা করেছিলে? তুমি' 
অপারেশনের কথা কি করে জানলে ? 

উ। দেখেছিলাম । 

প্র। তুমি সে সময় হাস্পাতালে গিয়েছিলে? 

উ। হু? আমি যে তোমাদের কাছে আসি, ঠা”মু।---ঠা*মু ডাক্তার 

ঘাঁছুন্ আমায় গল্প বলেন না" 

১৭০, 



প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

গ্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

গ্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

গ্। 

উ। 

প্রর। 

উ! 

প্র। 

উ। 

প্রু। 

প্র। 

উ। 

৯৭, 

কৌতৃকময়ী 

স+ৰি ( সবিতা )-পিসিমাকে ডাকৃতে পার? 

না। সবি-পিসিমার বর আবার কেন বিয়ে করবে, ঠাস্ছু? 

তুমি সবি-পিসিমাকে দেখেছ ? 

দেখেছি । 

তিনি কি করেন? 

মনে ছুঃখ করেন। 

তাকে একবার আস্তে বল না? 

না, সে আস্বে না। 

আস্বে না কেন? তাঁর মনে কি কষ্ট আছে? 

হাঃ পিসেমশাহ আবার বিয়ে করবে ঝলে। 

সেকি তার ছোট্ট ছেলেটিকে ওখানে গিয়ে পেয়েছে? 
হী । 

কি করলে সে উপরে যাবে? 

টান্ চলে গেলেই উপরে যাবে। 

তুমি যে এখানে এত আস্ছ+ তোমার ক্ষতি হবে না? 
না। 

কেন ক্ষতি হবেনা? 

আমি থে ছোট্ট মেয়ে। 

তোমার বোন্কে দেখেছ? 

হ'। 

কেমন হয়েছে? 

ভাল; আমার মত নয়। 

কেন? তুমি কি খারাপ ছিলে? 

হ'। 
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প্র। না, তোমার চেয়ে ভাল হবে না। 

উ। দেখো, ভাল হবে। 

প্র। তাঁর নাম কি রাখবে? 

উ। বরুণা। 

প্র। দাছুন্ যে নাম রেখেছেন “অঞ্জলি; । 
উ। আমার সঙ্গে মিল্ল না ত? 

প্র। তুমি সতীকে (পিসিমার কন্ঠ!) একখান! চিঠি লিখে দেবে? 
উ। ওর আমাকে মনে আছে? 

প্র। তোমাকে মনে নাই? নিশ্চয়ই আছে। 

উ। (ক্ষণকাল যেন চিন্তা করিয়া) সে বিশ্বাস করূবে, ভাল-পিপিমা? 

প্র। হা, খুব বিশ্বাস করে। 

উ। আচ্ছা লিখ ছি, কাগজ দাও। (কাগজ দেওয়া হইলে পর ) 

আঁচ্ছ। আমি বড় না! সতী বড়, ভালো-পিসীম! ? 

প্র। তুমি বড়। 

উ। আমায় মান্ত করবে? 

প্র। হ্যা» মান্ত করবেঃ তবে দিদি ঝলে নয়, বন্ধু বলে । 

উ। দিচ্ছি। 

গুরু সহায় 

পঞ্চম ত্র 

ভাই সতী, 

আমি একটা খুব সুন্দর জায়গায় আছি। জানিস্ ভাই, এথানে 

কেউ বকে না৷ ছুষ্টমী কষুলে। 

তুই ভাল হ'য়ে থাঁকিদ্। বোন্পো! ছুটিকে খুব ভাল লাগে, না ভাই? 
১৭২ 
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আমার জন্ত তোর] কীদিস্ নাঃ তা*হলে আমার কষ্ট হয়। তুই আমার 

বাবা-মার মেয়ের মত হয়ে থাকিস্। আর বোনটিকে পেয়েও বোধহয় 

গুদের আমাকে অনেকটা ভুলতে পারবেন। যখন বড় হবি, তখন 

ভগবানের নাম করিস্। কি নাম বলে দিচ্ছি__ 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। 

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ 

আজ এই পধ্যন্ত। সবাইকে প্রণাম দিস্। তুই আমার শ্লেহাশিস্ নিস্, 

বুঝেছিন। ইতি-_- 

রুণু 

প্র। এ পৃথিবী ভাল ছিল, না ওখানে ভাল? 

উ। এখান ভাল। 

প্র। তোমার ওখানে গিয়ে কষ্ট হয় না? 

উ। হত আগে। 

প্র। এখন আর হয় না? 

উ। না। 

আর এক অধিবেশনের একটি অংশ উদ্ধত ক'রে এই অপূর্ব 

বাক্যালাপের আর একটু পরিচয় পাঁঠককে উপগাঁর দিবার লোভ সম্বরণ 

করা কঠিন। 
প্র। এখানে কে কে এসেছেন দেখতে পাচ্ছ? 

উ। হুঁ । 

প্র। সবাইকে? 

উ। হু'স্থ্যা রে সতী, আমায় চিনতে পারিস? 

প্র। হা] চিনতে পারছি বৈ কি। 

১৭৩ 
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উ। চিঠি পেয়েছিলি ত*? 

প্র। হ্যা) পেয়েছিলাম। 

উ। কি রকম লেখাপড়া! শিখ ছিস? 

প্র। আস্ছে বছর ম্যাট্রিক দেবো । 

উ। আমিও থাকলে কত শিথতুম্ঃ না রে? 

প্র। তুমিও ত” ওখানে কত শিখছ; কত জ্ঞান বাড়ছে। 
উ। সতীর মত বল্্তে পাচ্ছি না--“আস্ছে বছর ম্যাট্রিক দেব ।” 

প্র। ম্যাট্রিক দেওয়া আর কি এমন বড়জিনিস। তুমি ওখানে 

ভাল আছ ত*? 

উ। হা। 

প্র। কোন কষ্ট নেই ত”? 

উ। না। মাঝে মাঝে মন কেমন করে। 

প্র। তুমি যে সতীকে লিখেছিলে তুমি যেখানে আছ এখানের চেয়ে 

ভাল জায়গ! ? 
উ। হা। 

এখানে অনুরূপ! দেবী প্রশ্ন করলেন,_-তুমি কি আমার সঙ্গে কাটোয়া 

গিয়েছিলে ? 

উ। হা, তুমি কাটোয়ার ডাটা থাচ্ছিলে দেখেছিলাম । 

প্র। ওখানে ঝ»সেই সব দেখতে পাও, না যেতে হয়? 

উ। যেতে হয়। 

প্র। এই যে ইউরোপে যুদ্ধ হচ্ছেঃ ওখান থেকে দেখতে পাও? 

উ। ভয় করে দেখতে । 

প্র। আপনিই কি সব চোখে পড়ে, না চেষ্টা ক'রে দেখতে হয়? 

উ। চেষ্টা করলে-__ 
১৫৪ 



প্র। 

উ। 

গ্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

কৌতুকময়ী 

দেখা যায়ঃ না সেখানে যেতে হয়? 

নাঃ যেতে হয় ।*****" 

তোমরা ওখান থেকে ভবিষ্যৎ দেখতে পাও ? 

না। 

তবে যে শুনেছিলাম পাওয়া যায়? 

বড়'র! পারেন। 

“বুবুর সঙ্গে কথা কইলে না? 

হাঃ ও ত* ভাবছে-_এ কি জিনিস রে বাবা! 

তুমি কাটোয়ার ডাটার কথা কি করে জান্লে ? 

দেখতে পাই ন! বুঝি ! 

এত জিনিস থাকতে কাটোয়ার ডাটার১ কথা বল্লে কেন? 

এটি মজার লেগেছিল ।****"" 

পৃথিবী ও পরলোক যে একই বসতির এ-ঘর আর ও-্ঘর, এই সব 
সরল প্রাণম্পর্শী বাঁক্যালাপ তার অপূর্ব নিদর্শন । 

সেই স্থন্দরতর লোক বিদেহীর শুধু যে ক্রীড়। ও প্রমোদের স্থ/ন নয়, 
তাও এই বালিকার বর্ণনা হ'তে জান! যায়। চক্র হ'তে বিদায় গ্রহণের 

পূর্বের একদিন সে বলেছিল,-_আমার আজ একটু কাজ আছে। 
প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

প্র। 

উ। 

কি কাজ? 

পূজা করতে শিখবো । 

তাহ'লে সোম-( দেব )কে একবার ডেকে দাও? 

তিনিও আসবেন না। 

কেন, তিনি আসবেন না! কেন? 

পূজা করবেন যে ঠা+মুঃ বাধ! দিতে আছে কি? 

১, “কাটোয়ার ডাট।” একটি সুপরিচিত স্থানীয় আহাধ্য । 
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আর একদিনের ঘটন! সম্বন্ধে তাকে প্রশ্ন কর! হয়েছিল :-- 

প্র। সেদ্দিন এলে না কেন? 

উ। সন্ধা] হ'য়ে এল যে। 

প্র। সন্ধ্যায় সকালে কি তোমর! উপাসনা! কর? 

উ। হীঁ। 

প্র। তোমরা কোথায় পূজা কর? 

উ। সবাই একসঙ্গে নাম করে। যেষেস্তরে আছে, সে সেইখানে 

উপাসনা করে। 

সেখানেও প্রভাত ও সন্ধ্য| আছেঃ কর্ম আছে? পূজা আছে; আছে 

পরিপূর্ণ আনন্দের শ্রেষ্ঠতম আয়োজন,__বিশ্বপতির চরণে সর্ব অধিবাসীর 

অকুণ্ঠিত আত্ম-নিবেদন। 

শ্রীমতী ইলা দেবীর মধ্যবর্তীতায় শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সঙ্গে তার 
বিদেহী জোষ্ঠা ভগ্নীর বাক্যালাপের এক অন্গপম অংশ উদ্ধত ক'রে বর্তমান 

অধ্যায়ের উপসংহার করব £-_ 

প্র। কে? 

উ। ইন্দিরা । (স্বনামধন্তা সাহিত্যিক, বহুবৎসর স্বর্গতা! ) 

প্র। তোমাকে আমার একট! কথ! জিজ্ঞাসা করবার আছে? 

উ। বৰল। 

প্র। আমাদের ভাইয়েরা, যারা এখানে আছে, তাদের দেখতে 
পাচ্ছ ত*? 

উ। আমি ত” ভাঁই ও সব বিষয় আর ভাবি না । 

প্র। (তুমি ) আসতে চাঁও না কেন? আমাদের আর ভালবাস না? 

উ। তোমরা ত ভাল আছ। যাকে পাঠিয়েছে তার জন্ত ভাবি, 

তাকে দেখি। 

১৭৬ 
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প্র। আমি কি তোমাদের কাছে বাব? আমাকে টেনে নাও না? 

উ। টান যাঁর যেখানে হবে, সে সেখানে আসবে ।** 

প্র। তুমি এখন কোথায় আছ ? 

উ। সঞ্চম। 

প্র। আমি তোমাদের কাছে যাঁব। 

উ। তুমি আস্বে কেন? 

গ্র। চিরকাল ত আর থাকৃব না) কবেযাব বলনা? 

উ। তা বল্তে পার! যায় না। 

প্র। শুনেছি, খুব দূরের কথা না হলেঃ নিকট-ভবিষ্ততের কথা 

তোমরা বল্্ঠে পার। কেউ বল্ছে এক বছরের মধ্যে যাব, কেউ বল্ছে 

তিন-চার বছর। কোন্টা ঠিক, বল না? 
উ। কেজানে? 

প্র। বলনা। জান্লে আমার পক্ষে ত” সুবিধা হয়? 

উ। বল্তে নেই। 

প্র। তোমার আর একটুও টান্ নেই আমার উপর । মায়া ন! 

থাকে? দয় ত” করতে পার? 

উ। কেন, কি করলাম? তোর জ্বালায় ত* এলাম। 

প্র। তুমি ত” জান, তোমায় না দেখে আমি বেশীরদিন থাঁকৃতে 

পারতান না। কতদিন হ'য়ে গেল। 

এসি । এখন পাচ্ছিস। আবার এলে দেখা হবে। 

প্র। বস নাঃ কতদিনে তোমাদের কাছে যাব? 

উ। তা বল্্তে পারলে নিশ্চয় বলতাম । আমাদের যে বারণ আছে। 

( একটু অপেক্ষার পর )__-অবনি! (ইন্দিরা দেবীর পুত্র ) তুই সেদিন 
আমায় ডেকেছিলি। কিন্তু আমার আর আনতে কষ্ট হয়, কারণ তোদের 
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ছেড়ে এসে গোড়ায় বড্ড কষ্ট হয়েছিল। অনেক কষ্টে মন ঠিক করে 

ফেলেছি । সেই জন্ত আমিনি। নয় ত তোদের এখন সে রকমই 

ভালবাসি । মিছিমিছি মায়া বাড়িয়ে আবার সে রকম কষ্ট পাব। তাই 

আসি না। তোর বাবাও তাই আসেন না। 

ঈ নং কী াঁ 

ওপারের নিস্পুহ শ্নেহ-প্রীতির তুলনা কোথায়? বিদেহীর সঙ্গে 

পৃথিবীবাঁসীর এরূপ অপূর্বর কিন্তু অনম্ৃভূত সম্বন্ধ যে দীর্ঘকাল বর্তমান 

থাকে, এই সব বাক্যালাপ তার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক । আর ঝঞ্চা-বিধ্বস্ত 

রাত্রে তড়িতের ক্ষণিক প্রকাশ পথিককে যেমন মুহুর্তের জন্ত তার হারানো! 

পথের সন্ধান দ্নেয়, সংসার-আবর্তে বিভ্রান্ত মানবও পরলোকবাসীর 

এই সকল সংযত আত্মপ্রকাশের ভাষার মধ্য দিয়ে আপনার পার্থিব গতি- 

পথের ইঙ্গিত পায় এবং ওপারের জীবন-প্রণালীর কোন কোন অধ্যায়ের 

একটু আভাষও লাভ করে, তার সন্দেহ নাই। 

১৭৮ 



স্পিন ভঞ্খ্যাহস 

উপলৰ্কি 

ইহ-জগতের পান্থশালায় রাত্রিবাঁস শেষে পরিশ্রান্ত যাত্রী গৃহপানে 
দৃষ্টিতক্ষপ করে। দীর্ঘ ষচী বৎসরের ভার তার কেশাগ্রে রজতের স্পর্শ 

দিয়ে বায়। ওপারের প্রসারিত বেলাভূমি প্রতিদ্দিন নিকট হ'তে নিকটতর 

হয়ে আসে। 

চক্ষু বিস্ফারিত করে চাই। কত শৈশবের সাথী, যৌবনের কত 

সহচর; বার্ধক্যের যষ্টি__ প্রত্যেকেই বহুবিস্তৃত শুন্ততা পশ্চাতে ফেলে 

একে একে উর্ঘালোকে প্রয়াণ করেছেন। 

বারা ওই অপার্ধিব লোকে অগ্রবর্তী হয়েছেন, কখনো কখনে! দূরাগত 
বংশীধবনির মত তাদের সাড়া পাই,--যখন তাদের স্মরণ করি। স্সেহ, 

গ্রীতি, শ্রদ্।! দিয়ে তাঁদের বরণ করি, কাণ পেতে তাদের কথা শুনি । 
এই লব বার্তা কথনে! পূর্ণ, কখনো হয়ত” অসম্পূর্ণ বা অম্পষ্ট । তাও 
লাভ ক'রে মনে বল সঞ্চয় হয়। 

কদাচিৎ একদ্দিন কোনও বন্ধু এসে আন্দোলিত চিত্তে প্রশ্ন করেন১-- 

- ইপরলোকের মধ্যে এই সম্বন্ধ স্থাপনের সত্য কি কিছু সার্থকতা আছে? 

-ন! এ শুধু মরীচিক! বা মৃগতৃষ্ক? এ মিলনের প্রচেষ্টা কি অলস 
কৌতুছল নয় ?” 

যাঁকে মন, বুদ্ধি, হৃদয় দিয়ে অন্রান্ত অনুভব করি, তাঁকে ত” মরীচিক। 

বন্তে পারি না। যে আমায় সুস্পষ্ট, সঙ্নেহে পরশ দিয়ে অকুষ্ঠিত 
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আত্মপ্রকাশ করে, বার প্রত্যেক কথার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব পূর্ণরূপে 
প্রকাশিত হয়ঃ তাঁকে ত” অস্তিত্বহীন মুগতৃষ্ণ৷ বলবার কারণ নাই। 

আর, অন্তর অসংশয়ে ঘোষণা করে,--ন্বর্গে-মর্তে এই ভাব-বিনিময় 
শুধু যে আমাদের বিদেহী প্রিয়জনের বার্তা সংগ্রহ ক'রে এনেই ক্ষান্ত 

হয়, তা নয়। তা হ'তে আরও অতুল বৈভবের সন্ধান নিয়ে আসে । 

কারণ, যঙ্গি স্বল্প সাধনায় লোকান্তরিত অৃশ্ঠ বিদেহী জনকে ন্নেহে 

প্রেমে আকর্ষণ ক'রে তার স্পর্শ লাভ করা এখানে সম্ভব হয়ঃ তবে 

আরও অন্তরতম সাধনায় মনোনিবেশ কণ্যূলে, যিনি সর্ববব্যাপী, সর্ববা শ্ন্ত,__ 

কোনও একদিন সর্ব-জগতের অধীশ্বর১ সর্বেন্ত্রিয়ের অগোঁচরে যিনি 

সর্ধত্রই বিরাজ করছেন,_ তারও চরণ-সন্িধান সুছুললভ নয় । 

বিদেহীর__সুক্তাত্মার--যোগন্ুত্র অবলম্বন ক'রে আমর! পরমাত্মার 

নিকটতর অনুভূতি লাভ করবার পথে অগ্রসর হই। আমাদের ক্ষুদ্র 

হারাধনগুলি+ যে তারই চরণে বিশ্রাম ও শাস্তি লাভ করছে! 
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ক্ডতীনম্স ৪ুস্পণ 

_বিদেহী যানব__ 

প্রথমখণ্ড-বিদেহীর ছায়ামুতি 
৩ ঞ্শ্ন ভ্ঞ্খান্স 

বিদ্হীর আত্মপ্রক্কাশ 

পৃথিবীর সর্বত্রই বিদেহীর আত্মপ্রকাশের অসংখ্য বিবরণ পাঁওয়া 

যাঁয়। আমরা স্বীকার করি, অথবা দৃষ্টি নিরুদ্ধ করেই রাখি,-_-পরলোঁক 

হ'তে বিদেহী বহুভাবে পৃথিবীতে প্রকাশ হন। জীবের যে মৃত্যু নাই! 

যাঁর অস্তিত্ব আছে তার কোন না কোন রূপ প্রকাঁশও আছে। 

স্থদূর অতীতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বিলীয়মান হোমাগ্রি-শিখার সম্মুখে 
বসে আচার্য, খাষি উদ্দালক, বি্যাভিমানী পুত্রকে সম্বোধন করে 
মেঘমন্দ্র স্বরে একদিন বলেছেন,__”“শোঁন শ্বেতকেতু, জীব কখনো মরে 

না) জীব যখন তাকে পরিত্যাগ ক'রে বায় তখন সেই পরিত্যক্ত 

দেহটারই মৃত্যু হয়।”১ 
আজ বিংশ-শতাব্দীতে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান, তার চতুর্ববষ্টিত ছুর্গ হ'তে 

একাধিক দূত প্রেরণ করে এ খষি-বাণীরই প্রতিধবনি ক'রে বলেছেন,__ 

১. জীবাপেতং কিলেদ্ং ভরিতে, ন জীবোত্রিয়ত । ছা. উপ.--৬1১১।২ 
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“ঠিক কথা; জড়-দেহটারই মৃত্যু হয়; আর সে মৃতাতে জীবাত্মা! বন্ধন- 

বিমুক্ত অবস্থা লাভ করে।”১ 

এই লজীব নির্,ক্ত অবস্থা হেতুই বিদেহী-জনের পক্ষে ওপার হতে 
আগমন ক”রে কখনে! কখনো পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়। সেই 

নুতন লোকেও বিদ্দেহীর মন, তার চেতনা, তার পাথিব স্মৃতি সবই অক্ষু 
থাকে; থাকে না শুধু এই স্থুলদেহ, তাই চর্চক্ষে আমর! আর সাধারণতঃ 

তাঁর দর্শন পাই না । পাই নানারূপে তার নিজন্ব পরিচয় । 

বর্তমান যুগের এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলতে কুষ্ঠাবোধ করেন নি,_ 
“জড়দেহ অচিরস্থায়ী সত্য, কিন্ত মরণের পর মানবের অবশিষ্ট থাকে তার 

ব্যক্তিত্ব, তার নিজন্ব প্রকৃতি ।”২ "স্থৃতি ও কৃষ্টি, শিক্ষা ও সংস্কার, বিরাগ 

অন্গরাগ,_যা কিছু তার অর্জিত সম্পদ-_-এ সকলই দেহত্যাগের পর 

মানবের সহগামী হয়।”হ আরও স্ুম্পষ্ট ভাবে মনের দ্বার উন্মুক্ত করে 

তিনি বলেছেন,_-“( পরলোকের সঙ্গে ) যোগস্থত্র স্থাপনা করলে দেখা যায় 

যে, মরণান্তেও আমাদের পরিচিত জনের অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে নি, তার 

পাখিব স্থৃতি অনবলুপ্ত, তার ব্যক্তিগত চরিত্র সে লোকেও অপরিবন্তিত |”, 
পা শীল 
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বিদেহীর আত্মপ্রকাশ 

আমাদের অগ্রগামী হয়ে বারা সেই সুস্ম লোকে স্থান লাভ করেছেন 

সেখান হতেও তাদের জাগ্রত আ্তিত্বের নানাকধপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া 

যায়। প্রখ্যাতনাম! বহু পণ্ডিত ও দার্শনিক এই সকল প্রমাণ সংগ্রহ ও 

বিশ্লেষণ করেছেন । ছায়ামুত্তিতে,। কখনে! বা স্ুলমুস্তিতেও, বিদেহী 

ইহলোকে আবিভ্তি হন। কখনো বাসগৃহে, কখনে। উনুক্ত প্রান্তরে, 

কখনো! বা বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে, সর্বত্রই তাদের অবাধ গতি। 

কখনো তার! দৃষ্টির অন্তরালে থেকে পরিচিত ম্বরে বাক্যালাপ ক'রে 
আমাদের সচকিত করেন; আবার কখনো বা কোনও জীবিত ব্যক্তিকে 

প্রভাবিত ক'রে তাঁর হাতের লেখনীর মধ্য দিয়ে আপনার মনোভাব 

প্রকাশ করেন। 

এ সম্বন্ধে প্রধানত: পাশ্চাত্য মনীধীগণের নিকট হ'তে পাওয়া 

কতকগুলি দৃষ্টান্ত ও মন্তব্য গ্রন্থের এই অংশে উদ্ধৃত ক'রে ভিজ্ঞান্ু 
পাঠকের কৌতুহল নিবৃত্তি করবার প্রয়াস করেছি। প্রত্বতাত্বিকের 

যেমন “পাথুরে” প্রমাণই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, পরলোক সম্বন্ধে সেরূপ স্থুল 

প্রামাণ্য বিষয় উপস্থাপিত কর! সম্ভব নয়। এ রহস্যের তথ্যাহুসন্ধানশীল 

জগৎ-বিখ্যাত বিভিন্ন পণ্ডিতের অভিজ্ঞতা ও অনুশীলন যে প্রামাণিক 

তার সন্দেহ কি? ক্রুকৃস্, ব্যারেট্, লজ রাসেল্ ওয়ালেশও ফ্লামোরিয়ান 

প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তি জড়-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পধ্যাঁয় নব নব অবদানে 

সয় করেছেন ; তাদের প্রত্যেকের প্রচারিত জড়-রাজ্যের বিভিন্ন তথ্য 

সব্কবাদীসম্মতরূপে গৃহীত হয়েছে । পরলোক সম্বন্ধে তাদের অনুশীলনের 

ফলাফলও রদধভাবেই গ্রহণীয / 
টি সপ শেপ সপ সপ স্পা পপর অপ সপ সস 

+ এ বিষয়ে আমাদের দেশের কয়েকটা প্রামাণিক ঘটনাও গ্রন্থের এই অংশে উদ্ধত 

হয়েছে। অন্থরূপ প্রামাণিক ঘটনার বিবরণ গ্রন্থকার সাদরে গ্রহণ করবেন। গ্রন্থকারের 

ঠিকানা--৫৫।বি, মহানির্ববাণ রোড, কলিকাতা । 
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লোকাস্তর 

স্থবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আল্ফ্রেড রামেল্ ওয়ালেস্ তার গ্রন্থে 

পরলোকগত-জনের এ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন ধারাকে কয়েকটি 

নির্দিষ্ট প্ধ্যায়ে বিভাগ করেছেন । 

প্রথম বিভাগে তিনি স্থান দিয়েছেন সেই সকল ঘটনা, যেখানে 

বিদ্বেহী-মাঁনব কোঁন জীবিত ব্যক্তিকে প্রভাবিত না করেই আমাদের 

ইন্দ্িয়-গ্রাহা রূপে তাঁর আবির্ভাব প্রকাশ করেন (12175751021 

7১01070100109 ) ) যেমনঃ নানাপ্রকার অলৌকিক শবের সৃষ্টি ক'রে 
(70:01 0077) 5001108 0£ ৪11 1511105 )১ অথবা কোন জীবিত জনের 

বিনা সাহায্যে কাগজে বা শ্লেটে তার বক্তব্য লিখে, বা চিত্রাঙ্কন ক'রে 

(01760 11005 2170 012%105) 3 বাছ্যন্ত্া বাজিয়ে 

(10051081 [11617010018 )) স্থান হতে স্থানান্তরে দ্রব্যাদি অপসারিত 

ক'রে (2005175 00155 9/100000 100010021 206100% ) এবং 

নানারপ সুক্ষ অথব! জ্যোতির্ময় দেহে বা আলোক চিত্রে প্রকাশিত হ'য়ে 

(50171008] 01005515016 010969515001)5 ) আমাদের সচকিত 

করেন। 

আর দ্বিতীয় বিভাগে স্থান লাঁত করেছে সেই সব ঘটনা যেখানে 

বিদেহী-জন কোঁন জীবিত ব্যক্তিকে (অর্থাৎ মিডিয়াম্কে ) প্রভাবিত 
ক'রে তার মধ্যবন্তিতায় আত্মপ্রকাশ করেন১_( 11217151] 1)5170- 

22512.) যেমন__মিডিয়ামের হাতের লেখনী চালনা দ্বারা পাথিবু 
মানবের সঙ্গে আলাপ করেন (5৪009209010 %/116105 )7 মিডিয়ামের 

দৃষ্টিতে সুক্সমূত্তিতে প্রকাশ হন (০1217052715), অথবা মিডিয়ামূকে 
আবিষ্ট ক'রে ( অর্থাৎ তাঁর উপর “ভর” হ”য়ে ) এরূপভাবে প্রকট হন 

১৯4, 177, 77০11006--111750195 83)0. 11006) 8101716008]1970.--198-2902. 
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বিদেহীর আত্মপ্রকাশ 

যে সে সময়ে মিডিয়ামের হাব, ভাব, ভর্জী, গলার স্বর, মনের 

গ্রকৃতিও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে কোনও বিদেহীর স্বরূপ হয়ে বায় 
( 100106150179,6101) )। 

পণ্ডিতপ্রবর লজ. বলেছেন,- এই সব আশ্চর্য্য ব্যাপার যখন ঘটে, 

জন-সাঁধারণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চায় । কিন্তু এ-গুলির যথার্থতা সম্বন্ধে কোঁন 

সংশয়ই নাই ।১ বৈজ্ঞানিক ফ্রামেরিয়ানও অভিমত প্রকীশ করেছেন, 
“এই সব ব্যাপারের ব্যাখ্যা যে ভাবেই কর! হোক না কেন, ঘটনাগুলি 

যে অন্রীস্ত১ তা অস্বীকার কর! যায় না ৮৮১ 

পি শপ শপ শা শাশশ শি শি পাম্পি সপ? পসতর ০প- প এ ৯০ 

১, 1১00]1)10 ৪189 20 61160 1010018011701)8) 1016৮ 0100 101501700061)9, 210 00৪ 

01)]য ০০011]) 01170 81006 01000). 4:90/6--]7811600 ৬ 119৬--170, 

০. 16950: 1095 1)0 6170 6001877000৮ 1)510010759818) 6156 0065 879 

0150017121)10,. 1710777720797--৯01556601008 1১৪% ০10 01০০,---859, 
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ভ্িভী অজ্যান্স 
পথ-প্রদর্ক 

পাঁথিব জীবনের শেষে মানব ঘে চৈতন্তময় লোকে প্রবেশ করে, ইহ- 
লোকের মত সেখানেও অসংখ্য অধিবাসী । তারা জড়দেহ-বিমুক্ত হ'লেও 

মর্ভের সকল স্নেহ বন্ধন হ'তে সদ্য মুক্তি-লাভ করেন না। তাই সেই 

লোকান্তর হ'তে তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ সময় সময় পৃথিবীতে এসে, 

ছায়ামুস্তিতে ব৷ অন্ত উপায়ে প্রকাশ হয়ে পরিত্যক্ত প্রিয়জনকে দর্শন 
দিয়ে যান। স্থদ্িনে ছুর্দিনে এই সব ছায়ামৃত্তির আবির্ভাব এ জগতে 
বিরল ঘটনা নয়। 

এক সময়ে এ সন্ধে আমাদের ছিল ঘোর কুসংস্কার । এই সব 

ছাঁয়া-দেহের ক্ষণিক প্রকাঁশ দেখে আমরা কখনে৷ ভয়ে দিশাহারা হয়েছি, 
কখনো! বা “ভূত-প্রে ৯” বলে তাদের অবজ্ঞ। অথবা অশ্রদ্ধা করেছি। 

আবার কারে বা ধারণ! ছিল বে এরূপ মুর্তি দর্শন দিলেই গৃহস্থের কোন 

অতকিত বিপদ এসে উপস্থিত হয়। এ ধারণাও সম্পূর্ণ অমূলক 1২ তবে, 

মৃত্যু-শয্যার পাশে পরলোকগত আত্মীয়ের ছারামৃত্তির প্রকাশ সকল 
পপ পপ সা. সদ. পা পা পল সাপ পপ 

১. 20109 061)97060 8101710 010) 0069 101 107)9%7% %৮ 07800 60 810)017791] 

3:৫2001708, 1906 11770020006 101) 60099 16 10568, 01: 19 [7010797)8 0০9001)190 
101" 50170110010 01109 11) ১/100717) 008 105 010. 28890619/610178 1001026 

50601778165 £909 60 176267 10701983 1)) 569 19792 1100. 

171/17-185 00015] [1050800080100,80, 

২, 10009 1069, 01796 92] 81018386100 11787101015 199601001)9 08187811650: 

41080] 19 60615 01509018000. 7966৫216---01075 90151521105, 
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পথ-প্রদর্শক 

দেশেই দেখ! যায়। পাশ্চাত্যের কোন কোন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের গ্রন্থেও 

এপ বনু ঘটনার বিবরণ আছে। 

ধারা তাকিক ঝব! অবিশ্বাসী, তারা বলেন যে, এই সব ছায়া-ত্তি 

দর্শনের কথা ব৷ আমরা শুনিঃ এগুলি দ্রষ্টীর চোখের ভ্রম ছাড়া আর 
কিছুই নয়। অর্থাচ দ্রষ্টী যেন, নিজের মনের বিকার হেতুঃ কল্পনায় এই 

সব অপাথিব মানবের ছায়ামুণ্তি রচনা! করেন। 

বৈজ্ঞানিক ব্যারেটু বলেছেন,_“না, না, চোখের ভ্রান্তি নয় 

ছাঁয়ামুত্তির আবিভাব, তার আত্মপ্রকাশ একান্ত সত্য।”১ জ্যোতিব্বিদ্ 

ফ্লামেরিয়ান্ বলেনঃ__“দীর্ঘকাল গাঁয়ামুত্তির তথ্য সযত্বে অনুসন্ধান ক'রে 

আমি ছুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, প্রথম কথা এই যে, এ সব ছায়া- 

মুর্তি সত্য, আর দ্বিতায়তঃ এগুলি কোনও স্কুল বস্তু দিয়ে গঠিত নয় ।৮২ 

মৃত্যুর সময়ে সচরাচর যে সব ছায়ামৃত্তির আবিভাব দেখা যায় সেগুলি 

ছুটি পৃথক্ শ্রেণীর মধ্যে কোন একটির অন্তর্গত । 

প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পাই-সুমুখু' ব্যক্তির অন্তিম-শধ্যার প্রান্তে 

পরলোকগত আত্মীয়-বন্ধুর আগমন। তারা যেন ইহলোক হতে 

প্রশ্যাবর্তনকারী সেই যাত্রীকে পথ দেখিয়ে তার নৃতন বাস-গৃহে সাথী 

ক'রে নিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পৃথিবীতে এসে, তার শেষ নিশ্বাসেয় 

জন্ত অপেক্ষা করেন । মুমুষু নিজেই কখনো! এই সব মুস্তি স্বচক্ষে দেখতে 

৬. 711116 7091716012৮ €11101001 0520111157150]0 01 0100 0৮11010001৮ 110 

00101) 1।) (100 10011)0 01 £া)ড 8/01070)6 01106 01056 01019000118 2০ ৮€10109), 

,. 2000 008৮ 9700 ০0০]07066 205 0006 0779 00 ৮) 111081)1) ০1 0) 

1)61:011)16116 0 0109)09.196770-11)7581)914 01 650 00719601114), 

২, 51600 & 1006) 81১01815600 01 20১7)2,6101098,--] 00859 2000)00 

61015 001)10 00161008101) : (1) 6186 01005 216 299] 0 (8) আআ 29009185009 

276 1106 108601150) 1)0770167:21)16, 
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লোকাম্তর 

পান, কখনে। বা গৃহস্থের পরিজন সেই বিদেহী আত্মীয়ের ছায়ামুণ্তির 
দর্শনলাভ করেন। 

আর, দ্বিতীয় শ্রেশীর মধ্যে আমরা পাই সেই সব ঘটনা, যেখানে 

মুমূষু' মানব নিজেই মৃত্যু-সময়ে (অথবা তার কিছু পূর্বের বা পরে ) তার 

প্রিয়জনকে স্থক্দেহে বহু দূরদেশে উপস্থিত হ/য়ে, দর্শন দিয়ে) শেষ সম্ভাষণ 

ক'রে বিদায় গ্রহণ করেন। 

প্রাচ্য ও গ্রতীচ্য সর্বত্রই এই ছুই শ্রেণীর অন্তর্গত বহু ছাঁয়ামুণ্ডির 
দর্শন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে অনেকেই লাভ করেছেন। 

নান! গ্রন্থে এমন অনেক নিঃসংশয়িত ঘটনার সন্কলনও হয়েছে । 

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার আর্থার হিল্ বলেছেন, মুমুরু ব্যক্তি অনেক স্থলেই 

সমাগত বিদেহী ঝান্ধবের দর্শন লাঁভ করেন।৯ ভিকার ভেল্ ওয়েন্ও 
অনুরূপ মত প্রকাশ ক'রে বলেছেন,__মানব যখন মরণাতীত ভূমির 

তীরব্তী হয়, তথন সে বিদেহী বন্ধুদের দর্শন পায়। জড়দেহ তথন অবশ 

হয়ে আসে, তাহ জীবাত্মার সমধিক স্ফুরণ সম্ভব হয়। অনেক সময় 
মুমষু' মানব নিজেই প্রকাশ করেন তিনি কার দর্শন লাভ করেছেন ।২ 

ফ্লামেরিয়ানের সংগৃহীত এরূপ একটি ঘটনা! এই £-_- 

(১) দ্বাঙ্দশ বর্ধীয় বালক, টমী ব্রাউন রোগশধ্যায় চিকিৎসাগারে 
ছিল। তার পিত৷ তথন পরলোকে । 
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পথ-প্রদর্শক 

সন্ধ্যায় শয্যাপার্্বে উপবিষ্ট জননীকে বালক বলেছিলঃ_-ঞ দ্নেখ 

মাঃ বাবা এসেছেন ।৮ ম! উত্তর দ্িলেন,_-“ কই, কেউ ত” ওখানে নেই |” 

বালক আবার বলেছিল,__“দ্রেখ না, বাবা ত” তোমার দিকেই চেয়ে 

আছেন। তুমি কথা কও ।” কিছুক্ষণ পরে বালক পুনরায় বলেছিল,__ 

“দেখ মা) বাবা এবার আমার দিকে চেয়ে হাত বাড়িয়ে আমায় ডাকৃছেন, 

তার সঙ্গে যাবার জন্য ডাকছেন,__এঁ যে তিনি, চেয়ে দেখ ।” 

কথা বলবার পরই বালক অচেতন হ'ল । দছু-একদিন মধ্যেই তার 

মৃত্যু ঘটেছিল ।৯ 

(২) আমাদের দেশেও এনপ বহু প্রামাণিক ঘটনার বিবরণ পাওরা 

যায়। এক প্রবীন তীক্ষধী জেলা-ম্যাছ্দিষ্্রেট২ গ্রন্থকারকে বলেছেন,__ 

“আমার পিতাব দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ধব হতে আমাদের গারলেো!কগত 
আত্মীয় ষীবরকে তিনি বাঁরঘ্থার খুব নিকটেই দেখেছিলেন, ও এ সময়ে 
অন্টের চক্ষে অনৃশ্ট সেই বিদেহীর সঙ্গে সঙ্ঞানে বাক্যালাপ ক'রেছিলেন। 

ষ্ঠীবর ষে সত্যই তীর সম্মুখে উপস্থিত, এ সম্বন্ধে তখন সহজ-জ্ঞানে তার 

তিলমাত্রও সন্দেহ ছিল না” 

ংশয়ী জনে হয়ত” বলবেন_-এ সব ঘটনা মুমূর্ষু ভ্রান্তি (1021)001)9- 

(107) মাত্র । কিন্তু বহু' প্রামাণিক ঘটনা আছে যেখানে আতীয়- 
জনের মুত্রা-শ্য্যার পাশে বসে গৃহস্থের সাধারণ পরিজনও স্থিরমন্তিফে 

ও সঙ্ঞানে বিদেহী প্রিয়জনের দর্শন লাভ করেছেন। তিনটি দৃষ্টান্ত 
এধানে উদ্ধৃত হল £-- 

(১) এমেলিন্ নামে এক মহিলা লিখেছেন,”_-মামার ভাই-ভগ্ী 

অনেকগুলি হঃয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকট শিশুকালে ইহলোক ত্যাগ 
পপ ৮০৮ সপে রস 

১./16)/7/0707--1)920]) 1080. 105 ১1 5505,--7100, 001, 

২. প্রীযুক্ত অমরেক্্রনাথ রায় । 
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লোকাস্তর 

ক'রে যাবার পর বাকি ছিল মাত্র তিন কণ্ঠা, সুশানা, শার্লট আর আমি । 

আমাদের ভাই উইলিয়ামের মৃত্যু হয়েছিল আমার জন্মেরও পূর্বে, আর' 

অপর ভাই (জন্) স্বর্গে যার যখন আমি নিতান্ত শিশু । স্শানা আমার 
চেয়ে বড়; ভাই ছুটিকেই তার বেশ মনে ছিল । 

যে দিনের ঘটনা বল্ছি সে্গিন শার্লটি রোগশধ্যায় । অপরাঁন্কে যখন 

সে নিদ্রামগ্ন ছিল, তার শষ্যার ছুই পাশে বসেছিলাম আমরা দুই ভগ্মী__ 

স্থশানা আর আমি। হ্ধ্য তখন পশ্চিম আকাঁশে ঢলে পড়েছেন, 

গোধূলির প্রকাশ হয়েছে, কিন্তু ত্বধার তখনে! নামে নি | হঠাৎ মুখ তুলে 
দেখি, শীর্লটির শয্যার উপর দিকে একটা অপূর্ব জ্যোতি, আর তার 

মাঝথানে ছুটি দেবশিশুর মুখ। ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেই শিশু ছুটি শার্লটির 
দিকে চেয়েছিল । মন্ত্মুদ্ধের মত বসে সেই মুখ ছুটিকে দেখতে দেখতে 

স্বশানার গাঁয়ে হাত দিয়ে বল্লাম,_-“উপরের দিকে চেয়ে দেখ.।” 

চেয়েই সে চমকে উঠে ঝলেছিল”--“এরা যে উইলিয়াম আর জন্।” 

ছুজনেই আমরা আরও কিছুক্ষণ সেই মুখ দুটির দিকে চেয়ে ছিলাম। 
ক্রমে ধীরে ধীরে সে ছুটি অনৃশ্ট হ'ল।"*.তাঁরপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 

অতফিতে শার্লটর দেহত্যাগ হয়েছিল ।১ 
(২) ফরাসী বৈজ্ঞানিক রীচে তীর গ্রন্থে এমনি একটি ঘটন! সঙ্কলন 

করেছেন :__ 
কুমারী এইচ ( এক ইংরেজ পাঙ্গরীর কন্তা) একটি মুমূযু বালকের 

সেব৷ করছিলেন। এ বালকের কনিষ্ঠ মাত্র বছর-চার তার বয়সঃ - 

সেই ঘরেই তখন একটি পৃথক্ শয্যায় শুয়ে ছিল । দাদার মৃত্যুর পূর্ববক্ষণে 

ছোট ভাইটি উঠে বসে হাসি মুখে ঘরের উপর দিকে দেখিয়ে দিয়ে তার 

১০ 00৮67 0724 1)07109--্ণথ 19611680177 89561), 
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পথ-প্রদর্শক 

মাকে বলেছিল,__“চেয়ে দেখ মা, কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে এসে দাদাকে 

ঘিরে ফেলেছেন। এ কি, ওঁরা যে দাদাকে নিয়ে চল্লেন মা!” সেই 

মুহুর্তে রুগ্ন ভাইটির মৃত্যু হয়েছিল ।১ 

(৩) এক কন্তা-শোকাতুরা জননী বৈজ্ঞানিক ফ্লামেরিয়ান্কে 
লিখেছেন, _বখন আমার কন্তার পনেরো! বংসর বয়স, সেই সময় কয়েক- 

দিনের জন্য আমার মার কাছে তাকে রেখে আমি অন্ঞত্র গিয়েছিলাম । 

সেই বিদেশেও কন্ঠার আপন হাতে লেখ! পত্র পেয়েছি, সে ভালই ছিল। 

যেদিন গৃহে ফিরলাম সে অসুস্থ । সেই তার শেষ শধ্যা। কয়েক দিন 

পরেই তার জীবন-দীপ নির্বাপিত হ'ল 

তার দেহান্তের দু-দিন পুর্বেবে তারই ঘরের সংলগ্ন আর একটি ঘরে 

শয়ন করেছিলাম, কিন্তু চোখে আমার নিদ্রা ছিল না। এই ছুই ঘরের 

মাঝের দ্বারটি উন্ুত্ত ছিল। আমার কন্ত তখন তন্দ্রামগ্ন, কিন্ত তার 

সেবিকা ( না) ছিল জাগ্রতা | হঠাঁৎ কন্তার ঘরথানি মধ্যাহৃ-হূর্যের 

মত একট] উজ্জল জ্যোতিতে পূর্ণ হ'য়ে গেল। তখনই সেবিকাঁকে ডাক 
দিয়ে তার উত্তরের জন্ত অপেক্ষ। না করেই, কন্তাঁর নিকটে ছুটে গেলাম । 

সেই ঘরের দীপটি তখন নিভে গেছে, সে জ্যোতিটিও অদৃশ্য হঃয়েছে। 
সেবিকা ভয়-বিহ্বল ভয়ে 'কসে ছিল। আমার প্রশ্নের উত্তরে তার 

বাকান্ফুত্তি হয় শি। কিন্তু পরঙ্গিন সে স্বীকার ক'রেছিল-_-আজও স্বীকার 
করে যে, প্র সময়ে কল্সার শধ্যাপ্রান্তে সে আমার পরলোকগত স্বামী 

মহাজয়ের দণ্ডায়মান মূর্তির মর্শন পেয়েছিল ।২ 
আমাদের দেশে অনেকেই মুমুষু ব্যক্তির গৃহে কোন না কোন বিদেহী 

আত্মীয়ের ছায়ামুত্তি দর্শন পেয়েছেন। স্ুবিখ্যাত গ্রন্থ “পরলোকের 
স্পা শশা 

শশা শা? শশী শশী কপিল টি স্স্সপিপী পণ পিসী প্র 
৬. শাল শা 

১1801617101] ্ 985 01 [রণ 5 ৮909 
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কথা”য় এমন কয়েকটি প্রামাণিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এক ব্যক্তি 

দেখেছেন, তার শ্বশুরের শেষক্ষণে তাঁর পরলোকগতা পত্বী (শ্বশুরের 

কন্তা) আপনার পিতার পাশেই বসে আছেন। আর একটি ঘটনার 

উল্লেখ আছে, যেখানে মুমুষু ব্যক্তির স্বর্গত স্ত্রীর মুস্তি একাধিক বার 

স্বামীর শধ্যাপাঁর্থে দেখ। গেছে ।১ 

সুপগ্ডিত মায়ার্প বলেন,__এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেখানে 
বিদেহী যেন পূর্ব হতেই পরিত্যক্ত আত্মীয়ের আসন্-মৃত্যুর সংবাদ লাভ 

করেছেন ।২ 

তাদের নূতন বাসভূমি হ*তেও বিদেহী বন্ধুর! আমাদের শুভাকাত্ী। 
আমাদের পৃথিবীর খেলা-শেষে তাই তাদের ব্যাকুল হয়ে এখানে 

আবিতভাঁব। সেই অজ্ঞাত জগতের আবাহন-বাণী এনে আমানের সাথী 

ক'রে হাত ধরে নিয়ে যাবার জন্ত তাই তাদের এত আকিঞ্চন।৩ 

শা পেশা সাগশ  পপী প সপদ (পপ সাপ 
স্পেস শী পাশা পাপ পপ 

১. মৃণালকাস্তি ঘোষ--পরলোকের কথ|। 
২. (18150 2 00118101716 £00]) 06 0%৪০৪ চ1)07:0:8, 8102716 ৪০2108 

001)6 8৮1৮0 01 0110 117)1)017017)0 06901) 019 ৪0110], 
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জ্ডভীন্ ভঙ্খ্যান্স 
বিদায়-বাণী 

অন্তঃকালে স্থুল-দেহ পরিত্যাগ ক'রে মানব যে সত্যই নুক্ষ-দেহে 
পৃথিবীর প্রান্ত হতে প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেও মুহূর্তের জন্ত সুদুরবাসী 
প্রিয়জনকে শেষ সপ্তাষণ ক'রে যান, তার অসংখ্য কাহিনী মায়া? 
গার্ণী, ফ্লামেরিয়ান্ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট লেখকের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ।১ 

বিদেহী সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধানের জন্ত প্রতীচ্যে বহু সমিতির স্থাপনা 

হয়েছে । এ সকলের মধ্যে লগ্ডনের “সোসাইটি ফয় সাইকিকাল রিসা৮” 

সর্বত্র স্থপরিচিত। জগতের বহু শ্রেষ্ঠ গুণী ও জ্ঞানী, _গ্লাড ষ্টোন্, 

ব্যাল্ফোয্, কুকৃস্, ব্যারেট, সিজউইক্, লজ, প্রভৃতি নান! চিন্তাশীল 

ব্যক্তি '€ই সমিতির কন্্ী বা পৃষ্ঠপোষকরূপে সং্লিষ্ট ছিলেন। বন্থ 
বৎসর প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে এই সমিতি অসংশয়ে ঘোষণা! ক”রেছেন-__ 
“কোনো মানবের মৃত্যু, আর প্র সময়ে অন্তস্থানে তার ছায়ামৃত্তির 

আবির্ভাব, এ ছুটি ঘটনার মধ্যে এমন একট! যোগাযোগ দেখ! যায় ষে 

সেটা কেবল দৈব-ঘটন৷ বলে নির্দেশ কর! চলে না।”২ সার অলিভার 
লজ্ও বলেন,--মৃত্যুর সমসাময়িক কালে মুমুষু' ব্যক্তির ছারা মুণ্ঠি 

আবির্ভাবের প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ হয়েছে ।* 
শা শীশাশীশী পিসী লেপ পা শা সপ (সাপ পা অপ সক পা শা সপ পপ পাস জা তত পপ 
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শুধু যে আত্মীয়-বন্ধুই মুমূরু'র ছায়ামুত্তির দর্শন লাভ করেন, তা নয় ; 

বহু নিঃসম্প্কীয় ব্যক্তিও এই সব মুত্তির দর্শন পেয়েছেন। ১ 
স্থপপ্ডিত মায়াস” বহু তথ্য সংগ্রহ ও পরীক্ষা! ক'রে সিদ্ধান্ত করেছেন 

যে, মৃত্যুর ক্ষণেই অধিকাংশ ছায়ামুত্তির প্রকাশ হয়; তারপর যত দিন 

যায়, আবির্ভাবের সংখ্যা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়; আর মরণের পর এক 

বৎসর অতীত হ'লে তাদের সংখ্যা খুবই বিরল হয়।২ ব্যারেট ও 

ফ্লামেরিয়ানেরও এই অভিমত। 

মরণের ক্ষণে, তার পরবর্তী সময়ে ও মৃত্যুর পর্বে আবিভূত ছায়া- 

মুত্তির কয়েকটি প্রামাণিক বিবরণ এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হ'ল। 

(ক) হ্যক্ড্যল্র স্পুর্ভ্ে ছায়ামুত্তির আবির্ভাব :-_ 

(১) মিসেস বাযুবেকের নিবাস ছিল শেট্ল্ সহরে। স্বামী আর 

চার হতে সাত বৎসর বয়সের তিনটি সন্তানকে সেইথানে রেখে তিনি 

কয়েকদিনের জন্য স্বট্ল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। ফিরে আসবার সময় পথে, 

ককারমাউথ, সহরে, হঠাৎ পীড়িত হয়ে সেই বিদ্বেশেই তার 
দেছাবসান হয়। 

স্কটল্যা্ড যাবার সময় তিনি এক আত্মীয়াকে এই শিশুদের ভার 

দিয়েছিলেন। একদিন গ্রাতে "স্টার মধ্যে শিশুদের শয়ন-্ঘরে এসে 
এই আত্মীয়াটি দেখেন, তার! তিন জনেই উঠে শয্যার উপর বসে আনন্দে 

কলরব করছে; উল্লাস ক'রে তারা বলেছিল,__“মা যে এইমাত্র এখানে 
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এসেছিলেন ।” ছোট মেয়েটি বলে উঠ লো১»__-“মা আমার নাম ধরে 

ডাকলেন।” মা যে সত্যই সে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, এ সম্বন্ধে তাদের 

তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না । আত্মীয়া এই ঘটনার দিন-তারিখ সব লিখে 

রাখলেন; মা ফিরে এলে তাঁকে এ-কথা কলে আমোদ করা যাবে। 

এঁ দিনে ককারমাউথ্ সহরে তার অন্তিম শয্যায় এই জননী কাতর 

ইয়ে বল্ছিলেন,--“একবার যদি ছেলে-মেয়েদের দেখা পাই, ত মরবার 

বাধ কিছু থাকে ন1৮ কথাগুলি বলবার পর তার চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন 

হ'ল,_মনে হল যেন সব শেষ। 

দশ মিনিট এইভাবে শান্ত হয়ে শুয়ে থ।কবার পর, আনন্দে উজ্জল 
ছুটি চক্ষু উন্মীলন করে তিনি বললেন,__“ছেলেদের দেখা পেয়েছি ।” 

পরমুহুত্ডে অসীম শান্তিতে তার দেহত্যাগ হ'ল । 

দুই স্থানের কাগজপত্র মিলিয়ে পরে দেখা গেল সে ঘটনার দিন, 
তারিখঃ সময়-_সবই মিল হয়েছে ।১ 

(ৎ) এক ফরাসী ভদ্রলোক এমনি একটি ঘটন৷ বিবৃত ক'রে 

বলেছেন১__-আমার খুড়া মহাশয় বাস করতেন প্যারিসে । তার কন্তা_ 

আমার ভগ্লী-_বিবাহ করেন লা,-করেজ সহরের এক ডাক্তারকে। 

তখনকার দিনে প্যারিস্ ও ল/-করেজ্ এ-ছুটি স্থানের মধ্যে রেলপথ ব 
টেলিগ্রামের যোগাযোগ ছিল না। 

একরাত্রে আমার এই ভগ্নী তার স্বামীগৃহে শ্বামীর সঙ্গে একই শয্যায় 

»নিদ্রিত ছিলেন এমন সময় ঘরথানি একট! জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে গার 

নিদ্রাভ্জ হ'ল। তিনি সুস্পষ্ট দেখলেন শহ্যার নিকটেই তার. পিতার 

মুখ, সে মুখে একটু বিষাদের ছায়াও তার লক্ষ্য হয়েছিল। ম্বামীকে 
শিকল স্পা পপ | পাপা সি শপ পপর 
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জাগ্রত করবার পূর্বেই মুখখানি অনৃষ্য হ'ল। তার পরদিন ( অথবা, 

তৃতীয় দিবসে ) আমার খুড়া মহাশয়ের মুত্যু হয়েছিল ।১ 

(৩) এক ইংরাজ মহিলা বলছেন,_তথন ভাভেন্পোর্টে আমার 

মা'র গৃছে বাস করছিলাম । একদিন সন্ধ্যার পর ঘরের ভিতর বসে 

আছি, এমন সময় আমার দাদার ছেলেটি পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে 
ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠলোঃ-- *পিসিমা, বাবাকে এইমাত্র দেখতে পেলাম, 

তিনি আমার বিছানার কাছেই এসেছিলেন।” সেই সাত বছরের 

ছেলেকে ধমক দ্দিয়ে বল্লাম,__“বোকা1 ছেলে, তুই স্বপ্র দেখেছিস্ 

নিশ্চয় ।” 

সে রাত্রে তাকে কাছে নিয়ে এক শয্যাতেই শুয়েছিলাম। প্রায় 

মধ্য-রাতে সেই শয্যায় শুয়ে নিজেই দেখলাম, ঘরের মধ্যে অগ্রিকুণ্ডের 
পাশে একখানি চেয়ারে আমার দাদা বসে আছেন। খুব স্পষ্ট সে 
মূর্তি; তাঁর মুখ বিবর্ণ, পাঙুর- তাও লক্ষ্য হল। খোকাটি তখন 
নিদ্রামপ্র। ভয়ে আমি বিছানার চাদর টেনে নিয়ে নিজের মুখে ঢাকা 

দিয়েছিলাম । 

কিছুক্ষণ পরে দাদ! বেশ স্বাভাবিক ম্বরে তিনবার আমার নাম ধ'রে 

ডাকলেন । অবশেষে বখন আমি সাহস করে চোঁথ চাইলাম, তাঁকে 

আর দেখা গেল না। 

পরবর্তী ডাকে চীন থেকে সংবাঁদ এল এ ঘটনার পরঙ্দিন হংকং সহরে 
দাদার মৃত্যু হয়েছে ।২ 

(৪) আমাদের স্লেহময়ী কন্তা রমার দেহত্যাগের অল্লক্ষণ পূর্বে পরম 
রে পপি পপ ++ সস ৮৯০৮ সপ 
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শ্রদ্ধেয়! সন্ন্যাঁসিনী দুর্গাপুরী দেবীকে সংবাদ দেওয়! হয়েছিল, তিনি যেন 

রুপা ক'রে এসে রমাকে শেষ আশীর্বাদ দিয়ে ধান। রমার মহাপ্রয়াণের 

পর এই মাতাজী বলেছেন”_-যখন আপনাদের প্রেরিত আত্মীয় প্রাতে 

এসেছিল, আমি তখন পুজাগৃহে। বেশ দেখলাম, রম! নিজেই তখন সেই 
গৃহে প্রবেশ ক'রে দেব-প্রণামের পর আমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। 

তার পুর্ণাবয়ব মুগ্তি, সহান্য মুখ, মুক্ত কেশগুচ্ছ সেই দীপ্ত দিবালোকে 
সুস্পষ্ট আমার চোঁথে পড়েছিল । 

(খ) জ্যত্ত্য্ল ম্ুতত্ডে ছায়ামুত্তির আবির্ভাব :-(১) রাশিয়ার 
স্কফ প্রদেশের এক জমীদার ও বিচারক লিখেছেন,_-সে বছর ইষ্টারের 

সময় আমাদের ওথান হ'তে প্রায় এক ক্রোশ দূরে এক বন্ধুর বাঁড়ি গিয়ে- 
ছিলাম । ইচ্ছ! ছিল সে রাত্রি এঁ বন্ধুর গৃহেই যাপন করঘ। সেখানে 
যাবার পর কিন্তু মনের মধ্যে এমন একটা! উৎকণ্ঠা বোধ হ'তে লাগলে! যে 
বাড়িতে ফিরে এসে তবে সুস্থ হলান। 

পরদিন গ্রাতে যখন নিদ্রীভঙ্গ হলঃ তথন আমার সর্বাঙ্গ কাপছে, 
ঘামে দেছ ভেসে যাচ্ছে । এইমাত্র যে দৃশ্য দেখেছি, সে ত স্বপ্ন নয়। ঘুম 

ভাঙামাত্র ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, বেল! সাড়ে-সাতটা। সেই মুহুর্তে 
বেশ স্পট দেখলাম-_মা/র মুণ্ত। তিনি আমার নিকটে এসে বল্লেন, 

“বিদায় পুত্র$ আমি পৃথিবী ছেড়ে চলেছি ।” 

মূ]”র শয়ন-গুহের দিকে বাবার জন্ত উঠেছি, এমন সময় বাহির হ”তে 
একটা কলরব'কানে এল। মা”র দাসী সজল চোখে আমার গৃহের মধ্যে 

এসে বলেছিল,--প্ঠাকুরাণির এইমাত্র দেহত্যাগ হয়েছে ।” মৃত্যু 
হয়েছিল সাড়ে-সাতটায়,অর্থাৎ যে মুহূর্তে আমি তার দর্শন পেয়েছিলাম ।৯ 
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(২) অপর একজন বলছেন--রাত্রি এগারটায় সবে শব্যা গ্রহণ 

করেছি,__ঘুম দূরে থাক্, চোখে তখনো তন্দ্রাও আসে নি। এমন সময় 
আমার মুখ থেকে একটা কাতর শব্ব শুনে আমার পত্রী চমকে উঠলেন। 

তার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বল্লাঁম,-'“এইমাত্র দেখছি মাসীম! আমার 
পাশেই এসে দীড়ালেন মুখে তার চিরকালের সেই মধুর হাসি। দেখতে 
দেখতে তিনি মিলিয়ে গেলেন ।* 

মাসীম! সে সময়ে মেডীরায় বাযুপরিবর্তনের জন্ত গিয়েছিলেন। তার 

কোন অসুখের কথাও শুনি নি। 

কয়েকদিন পরে সংবাদ এল,__-যে-রাত্রে আমি তার মুত্তি দেখেছিলাম, 

ঠিক সেই সময়ই তার মৃত্যু হয়েছে ।১ 
(৩) আর এক ব্যক্তি লিখেছেন, বাবার মৃত্যুর দিন, ঠিক তার 

মৃত্যু-সময়ে, আমার ছোটভাই প্রেটন্ বহুদূর মস্কো সহরে ত্তার দর্শন 
পেয়েছিল। 

প্লেটনের তখন ছাব্রজীবন। বড়দিনের ছুটিতে সে বাড়ি এসেছিল। 
ছুটীর শেষে যেদিন সে ফিরে গেল, সেই দিনই বাবার নিউমোনিয়ার 

আক্রমণ হ'ল | 

মস্কোতে পৌছাঁবার পর দিন পথ-শ্রমে প্রেটন্ অনেক বেলা পথ্যস্ত 
ঘুমিয়েছিল। ঘুম থেকে উঠেই সে দেখে স্তম্ভিত হয়েছিল-_বাবা তার 
সুমুখেই দাড়িয়ে আছেন। কিছুক্ষণ স্থির-দৃষ্টিতে সে এ মৃত্তির দিকে চেয়ে - 

ছিল; তার পর ধীরে ধীরে সেটি অনৃশ্ঠ হয়ে গেল। ঘড়িতে তখন বেলা 
১২ টার ঘণ্টা বাজছে £ ঠিক পরী সময়ে আমাদের বাড়িতে বাবার মৃত্যু 

হ'য়েছিল।২ ্ 
8৬ ৮৮ শা পেশী 
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বিদায়-বাণী 

(৪) প্রবীণ শ্বনাঁমধন্ত এক হিন্দু দার্শনিক তাঁর নিজের একটি 

অভিজ্ঞতা বর্ণনা! করে আমার বলেছেন,__ প্রায় পনের-যোল বৎসর এক 

আত্মীয়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। তারপর হঠাৎ একদিন বেশ 

স্পষ্ট তাকে গ্রেখলাম। দেখলাম সে শব্যায় শয়ন ক'রে আছে, তার 

বুকের উপর. একথানি “গীতা+ গ্রন্থ”ণ আর সেই গ্রন্থের উপর তার স্বামীর 
নাম লেখা আছে। অতি অল্পক্ষণেই সে দৃশ্ত মিলিয়ে গেল। তখনই মনে 

হয়েছিল”তবে কি সরযুর মৃত্যু হল? কয়েক দিন পরে সংবাদ 

পেলাম তার দ্বেহত্যাগ হ'য়েছে। ্ 

(গ) ক্মক্ভ্যুল্র স্পল্ত্রে ছায়ামৃত্তির আবিভীব £-_ 

(১) ভিকার টুউডেল্ নিজের জীবনের একট! ঘটন! উল্লেখ ক'রে 
ঝলেছেনঃ__ ৰ 

সেদিন রাতে বিছানায় শোবার কিছুক্ষণ পরেই আমার ঘুম ভেঙ্গে 

গেল। তখন চাদের আলোয় ঘর ভ'রে গেছে । ঘরের এক কোণে যে 

আলমারি ছিল তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখি একখানি মুখ ধীরে ধীরে 
ফুটে উঠে ক্রমেই খুব স্প& আর জীবস্তের মত হু'ল। সেই মুখ যে আমার 
পিতামহীর তা ভাল করেই চিন্তে পেরেছিলাম । আমি কিছুক্ষণ স্থির- 
দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবার পর সেটি মিলিয়ে গেল ।...পরদিন সকালে মার 

কাছে শুনলাম, বাবাও সেই রাতে ঘুম ভেঙ্গে ঠাকুমার মু্ি দেখেছেন । 

»মার সঙ্গে সেই কথা-বার্তীর কয়েক ঘণ্টা পরে খবর পাওয়া গেল যে, 
পূর্বব রাত্রে ১২ট1 ১ মিনিটের সময় ( অর্থাৎ, বাবা ও আমি সেই মৃত্তি 
দ্রেখার ছু-বণ্ট। পূর্বে) আমার পিতামহীর দেহত্যাগ হয়েছে ।১ 

(২) এক সগ্য-বিপত্বীক ব্যক্তি বলছেন,_ মাত্র ছু-দিনের জর-রোগে 
কপ এ শপ 
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আমার স্ত্রীর দেহাস্ত হয়েছিল। সে ঘটনার পর হ'তে আমাদের পুরাতন 

শয্যা ত্যাগ ক'রে অল্প দূরে এক পৃথক্ শয্যায় আমি শয়ন করতাম। 

ঘটনার দিন ভোর চারটার কিছু পূর্বে আমার নিদ্রাভঙ্গ হ/য়েছিল। 
তখন সবে মাত্র ধূমপান আরম্ভ করেছি এমন সময় কানে এল ঘরের ঠিক 
বাহিরে পিঁড়ির উপর কার পায়ের শব্ধ । শব্দটা ক্রমে যখন আরও স্পষ্ট 

হয়েছিল, আমি সেই দিকে চেয়ে দেখতে পেলাম আমার হ্বর্গগতা পত্বীর 
মু্তি। তিনি এ ঘরে প্রবেশ করলেন, আমাদের উভয়ের পুরাতন শব্যা ও 

আমার নৃতন শয্যার মধ্যবন্তী স্থানটুকু অতিক্রম ক'রে ঘরের এক ধারে যে 

পূজাবেদি ছিল তারই সুমুখে নতজানু হ'য়ে ববলেন। পরক্ষণে উঠে, যে 

পথে প্রবেশ করেছিলেন সেই পথেই প্রত্যাবর্তন আরম্ভ করলেন। এ 

সময় আমার নিকট দিয়ে যখন চলেছিলেন, আমি তাঁর নাম ধরে ডাক 

দিলাম ; পূর্ব অভ্যাস-বশে, তাকে স্পর্শ করবার ইচ্ছায়, হাত বাড়িয়ে 

ছিলাম। তৎক্ষণাৎ আমার নিকট হ'তে স+রে গিয়ে স্থির কণ্ঠে তিনি 
বল্লেন,_-“শান্ত হও ফায্ণাও্ |” তারপর মুহুর্তের মধ্যে সিঁড়ির দিকে 

গিয়ে অবৃশ্ঠ হলেন । বহু অনুসন্ধানেও তাঁর আর কোন চিহ্ন পেলাম না।১ 

(৩) ম্যাডাম্ ডি, ফণ্ট ভেলের নিবাস হল্যাণ্ডের রটারডাম্ সহরে। 

বাড়ির প্রথ অনুসারে রাত্রি ১১টায় সকলে সমবেত হয়ে প্রার্থনা! করবার 

পর তারা যে যার শয়ন-ঘরে যেতেন। 

সে রাত্রে গৃহকর্ী সবেমাত্র শয্যা-গ্রহণ ক'রে তখনে! জেগেই আছেন, 

এমন সময় দেখলেন তাঁর পালঙ্কের পাশে দাড়িয়ে এক বাল্যবন্ধু । 
এই আগন্তক নারী-মৃত্তি পালক্কের মশারী সরিয়ে আরও নিকটে 

এলেন,__ঠিক্ যেন জীবন্ত মানুষ । শুভ্র উত্তরীয়ে তার দেহ আবৃত ছিল, 
পর সিনা সা লপপীীশিশিলনা 

শর 
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তার ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশ বিশৃঙ্খল হয়ে কাধের উপর নেমে পড়েছিল। স্থির 
দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চেয়ে একখানি হাত বাড়িয়ে মুর্তিটি বলেছিল,_-"আমি 
চললাম, আমায় তুমি ক্ষমা কোরো |” 

ম্যাডাম্ ফণ্ট ভেল্ শয্যার উপর উঠে বসে যখন বন্ধুর প্রসারিত কর 

ধারণ করতে গেলেন, অমনি সে মূত্তি অনৃশ্ঠ হয়ে গেল। ঘড়িতে তখন 
১২টার ঘণ্ট। বাজ.ছিল। 

পরদিন প্রাতে টেলিগ্রাম এল,--গত রাত্রি ১১ট1 ৪৫ মিনিটের 

সময় মেরীর ( বন্ধুর ) মৃত্যু হয়েছে ।১ 

ভারতবর্ষে যে এরূপ ঘটন। বিরল, তা৷ মনে করবার কোন কারণ নেই । 

দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি প্রামাণিক ঘটন! এখানে উদ্ধৃত হ'ল ১ 

(১) প্রথম ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী হ্বনামধন্ত পণ্ডিতগ্রবর কালীবর 
বেদীস্তবাগীশ ম্বয়ং। তিনি বলেছেন» আমি যখন কাশীধামে 

অধ্যয়ন করি, আমার এক পরম বন্ধু বহরমপুরে বাস করিতেন 

এবং তাহারই সাহায্যে আমার কাশীধামের ব্যয় অধিক পরিমাণে 

নির্বাহ হুহত। একদিন প্রাতঃকালে আমি মনোনিবেশ পূর্বক 

প্রাতঃসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিতেছি, সেই সময় হঠাৎ সেই বন্ধু যেন 

আমার সম্মুখে আসিয়৷ বলিলেন,_-”“আমি চলিলাম, আর তোমার সঙ্গে 

আমার দেখা সাক্ষাৎ ঘটিবে ন1।” সেই আরুতি দেখা ও কথ' গুনা 

নিমেষ মধ্যে হইয়া গেল। আমি বিস্ময়ে মগ্ন হইয়। ভাবিতে লাগিলাম, 
একি অদ্ভূত ব্যাপার। সমস্ত দিন উদ্বেগে অতিবাহিত হইল। সন্ধ্যা 
কালে ডাকযোগে সেই বন্ধুবরের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইলাম ।২ 

সস ও আরা পপ ক লস শপ শত পপ ০৭ পর সস পসরা এ --* সপ» জ্পমপশ পিসি 
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(২) শ্রীরামকষ্ণ-শিল্য স্বামীঞ্জি ব্রহ্মানন্দের জীবনীতেও এইরূপ একটি 

ঘটনার উল্লেখ দেখ! যায়। 
“একদিন সহস! রাখাল (ব্রঙ্গানন্দ স্বামী) দেখিলেন শীযুত বলরামের 

জ্যোতির্পয় মৃত্তি। বলরাম যেন হাসিতে হাসিতে দিব্যলোকে চলিয়! 

যাইতেছেন। ব্রহ্মানন্দ বিল্ময়াবিষ্ট হইয়া! ভাবিলেনঃ এ কি? তবে কি 

বলরামবাবু মত্যধাম ছাড়িয়া গেলেন ?---ব্রন্মানন্দ তাহার জন্য উদ্দিন 

হইলেন। পরদিন তিনি সংবাদ পাইলেন যে বলরামবাবু সত্য সত্যই 
পুর্ববদিন দেহত্যাগ করিয়াছেন ।”১ 

(৩) রায় সাহেব ছুর্গাদাস মিত্র একজন ব্বধর্শননিষ্ঠ, বিজ্ঞ ও যশস্বী 
রাজ-কর্মচারী ছিলেন। 

সে বৎসর পূজাবকাশে দুর্গাদাসবাবু বারাঁণসী ভ্রমণে গ্রিয়েছিলেন। 
একদিন সন্ধ্যায় সেখানে আপনার পৃজাগৃহে প্রবেশ করছেন, এমন সময় 

কানে এল যেন বড় পারচিত কার খড়মের থট থট শব্ষ। তিনি ফিরে 

দেখ লেন,__-গলায় রূদ্রাক্ষের মালা; কপালে চন্দন-চিহৃ, পরণে পষ্টবস্তর 

প্রসন্ন-বদন তার শ্বশ্রমাতার গুরুদেব ।--"কখন আপনার শুভাঁগমন 

হ'ল?” এই প্রশ্ন ক'রে যখন তিনি সেই মুভ্তির সুমুখে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণত 

হবার পর উঠে দাড়ালেন, মুত্তিটি ভাঁন হাত তুলে আশীর্বাদ ক'রে ধীরে 

ধীরে অদৃশ্য হ'ল 1.-.কয়েকদিন মধ্যে সংবাদ এসেছিল এই গুরুদেব 

সেদিনেই দেহত্যাগ করেছেন। 

সপ শসা শা তন পাপ ৮ শিপ পাশ শি (০০০০০৪০০ পাপন পপ 

১. স্বামী ব্রহ্ধানন্দ-_(প্রকাশক--উদ্বোধন কার্ধ্যালয় )--১৪৭ 
২ রার় সাহেব হুগাদাস মিত্রের নিকট সংগৃহীত 



চ্তৃর্্থভঞ্ান্ল 
প্রতিক্রতি পালন 

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন একট! দিন আসে বখন পৃথিবীর সব 

কিছু ভার চোখে সোনার রং দিয়ে চিত্র একে দেয়। কৈশোর হতে 

প্রথম যৌবনের মধ্যে এই ধন্্জালিক দিনের সন্দ্শন প্রায় সকলেই অল্প- 

বিস্তর পরিমাণে লাভ করে থাঁকেন। তখন আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন, 

সবাইকে ইচ্ছ হয় এক নিবিড় অচ্ছেগ্য বন্ধনে বেঁধে রাখি ;.যেন কোন-িন 

কারে সাথে বিচ্ছেঙ্গ না ঘটে ; মৃত্যু এসে যেন কোন প্রিয়জনকে চুরি করে 

নিয়ে না যায় । 

জীবনের এমনি দিনে সথার সঙ্গে সথা, পতির সঙ্গে পত্রী, পরি- 

চারিকার সঙ্গে প্রভৃকন্তা। কখনে! কখনো প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় যে তাদের 

দুজনের মধো যে প্রথমে পরলোকে যাত্র। করবে, সে পৃথিবীতে এসে অপর 

জনকে নিশ্চিত দর্শন দেবে । এরূপ প্রতিশ্রতি পালনের বহু নিদর্শন 

দ্নেখা যায়। | 
(১) এই প্রসঙ্গে লর্ড ক্রহাম্ ও তার সহপাঠী সংক্রান্ত ব্যাপারটি 

বছু-বিশ্রুত । লর্ড ক্রহাম্ নিজেই ঘটনাটি বিবৃত ক'রে বলেছেন,_স্কুলের 

শিক্ষা শেষ হবার পর বন্ধুর ভি-- আর আমি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে 

প্রবেশ করেছিলাম । সেই সময় একদিন আমর! পরস্পরের রক্তে লিখে 

অঙ্গীকার-পত্র স্বাক্ষর করি, যে আমাদের দু-জনের মধ্যে প্রথমে যার মৃত্যু 

হবে সে এসে অপর জনকে দেখা দেবে ।*** 

ন্০৩ 



লোকান্তর 

তারপর বহু বংসর অতীত হয়েছিল। বন্ধু জি-_ কর্দস্ত্রে ভারতবর্ষে 

গিয়েছিলেন, আমিও সেই অঙ্গীকারের কথ প্রায় বিস্থৃত হয়েছিলাম । 

একদিন ন্লানাগারের জলাধারে নাতি-শীতোষ্চ জলের মধ্যে অবগাহন 

করে আছি* এমন সময় দেখি নিকটেই যে কাষ্ঠাসনে আমার পরিচ্ছদ 

খুলে রেখেছিলাম তারই উপর বসে আছেন আমার সেই বন্ধু। স্থিরদৃষ্টিতে 

তিনি আমার দিকে চেয়ে ছিলেন।:".আমি সংজ্ঞা হারিয়েছিলাম। 

জ্ঞান ফিরে পাবার পর চেয়ে দেখি, ঘরের মেঝেয় আমি পড়ে আছি । 

বন্ধুর মৃত্তি অনৃস্থ হয়েছে। 
সেই ঘটনার দিন-ক্ষণ সব লিখে রেখেছিলাম । এডিন্বরা পৌছাবার 

পর ভারতবর্ষ থেকে পত্র এসেছিল, ১৯এ ডিসেম্বর (ঘটনার দিনে) 

জি-র মৃত্যু হয়েছে ।১ 

(২) একজন ফরাসী শিক্ষয়িত্রী বলেছেন,--আমার যখন ত্রিশ 

বৎসর বয়স সেই সময় যে খুড়ীমা আমায় মান্য করেছিলেন, 

তার মৃত্যু হয়। কেউই সে মৃত্যু-সংবাদ আমার কাছে প্রকাশ করে নি। 
যখন তিনি রোগশব্যায় ছিলেন সেখানেও আমার যাওয়া হয় নি। সুস্থ 

অবস্থায় তিনি অনেক সময় কৌতুক করে আমায় বল্তেন,-_“ঘখন আমার 
মৃত্যু হবে, তুই যদ্দি দুরে থাকিস আমি এসে তোর কাছে বিদায় 

নিয়ে যাব ।, 

মধ্যরাত্রির পর দেখি একটি শুত্র মুণ্তি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। 

প্রথম দর্শনে আমি তাকে চিন্তে পারি নি। তখন আমি বেশ জেগেই 
ছিলাম; ভোরের আলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ ক'রেছিল। সেই মুতির 
গ্রতিবিশ্থ পড়েছিল আমার শধ্যার প্রান্তে কাপড়ের আলমারীর গায়ে । 

১,0%47776%--00001) 28208 01 0106 [51700 (407৯ 19000-)--255, 
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প্রতিশ্রুতি পালন 

ক্ষীণ কণ্ঠে মৃত্তিটি আমায় বলেছিল'--“বিদায় | তাকে ধরবার জন্য যখন 

হাত বাড়িয়ে দিলাম, সে অনৃশ্য হয়ে গেল। 

খুড়ীমার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরেই আমি ভার এই ছায়া-সৃত্তি 

দেখেছিলাম ।১ 
(৩) মার্ুুইস্ অফ. র্যামস্ধুলে আর তার বন্ধু মাকুইস্ অফ. পার্সী 

পরস্পরে এমনি একটি প্রতিশ্রতিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন । কিছুদিন পরে 

রাযাম্স্বুলে গেলেন ফরাগ্ডাসের যুদ্ধক্ষেত্রে, তথন পার্সী ছিলেন প্যারিসে, 

রোগশয্যায়। বন্ধু যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার দেড়মাস পরে একরাত্রে পার্সী 
দেখলেন, তার শব্যাপ্রান্তে র্যাম্স্বুলে দাড়িয়ে আছেন; তার পায়ে 
বুট্জুতা, গায়ে সৈনিকের পরিচ্ছদ, বুকে রক্তপ্রাবিত ক্ষত-চিহ্ন । বন্ধুর 

সাগ্রহ আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান ক'রে আবিভূতি মুত্তি জানালেন, তিনি 

আপনার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য উপস্থিত হয়েছেন ।২ 

সক ক্ষেত্রেই যে এরপ প্রতিশ্রুতি পালিত হয়, তা কিন্তু বলা যায় না। 
'রিবিধ কারণে তার বাতিক্রম ঘটে থাকে । 

প্রবীণ ফ্লামেরিয়ান্ বলেছেন_-সবাই যে এ সম্বন্ধে অঙ্গীকার পালন 

করতে পারেন, তা৷ নয়।...কত জনের কাছে ত আমি নিজেই এনপ 

প্রতিশ্রতি পেয়েছিলাম । কিন্ত তাদের মৃত্যুর পর আমি ত আর তাদের 
দর্শন পাই নি। ছায়ামুদ্তির প্রকাশ হয় স্পন্দনের ক্রিয়ায়। মনের 

বীণার যে তন্ত্রীকে সেই স্পন্দন এসে স্পর্শ করে, সে তত্ী নিশ্চয়ই 

মুুলভি ।৩ 
[০ ৮ শপ | সর সা, পপ (৬ সপ সপ শশা শে শপ টি পপ পপ পপর 
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লোকাস্তর 

স্থপপ্ডতিত মায়ার্সের অভিমত এই ষে, প্রতিশ্রুতি যিনি লাভ করেছেনঃ 

তিনিই যে দর্শন পাবেন, এমন কথা নয়। কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে প্রভাবিত 

কর! সম্ভব হ'লে এমন অপরেও সেই মৃত জনের দর্শন লাভ করেন।১ 

টুইডেল এ সম্বন্ধে একটি কাহিনী সঙ্কলন করেছেন। বর্ণনাকারিণ' 

বলছেন,_-শ্রীমতী এইচের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। অমর দুজনে 

অঙ্গীকার করেছিলাম যে আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু প্রথমে হবে, ষদ্ধি সম্ভব 

হয়, সে এসে অপর জনকে দেখ! দিয়ে যাবে। যেদিন এই বন্ধুর দেহাস্ত 

হয়েছিল, আমি টেলিগ্রামে এ দিনেই সে সংবাদ পেয়েছিলাম । তার 

দর্শন পাৰার আশায় সার! রাত্রি জেগে বসেছিলাম ; দেখা কিন্তু পাই নি। 

পরে গুনেছি, তার স্বামী, কন্গা ও এক পরিচারিক শিশুদের শয়নঘরে 

আমার বন্ধুর মৃত্যুর পর সত্যই তার দর্শন পেয়েছিল।২ 

আস (৮৭ শপ ৩ তিনি ৈ প্র স্পা 
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সপঞভহম ভন্খাম্ি 

শেহ-কক্ষণায় 

জীবনান্তে মানব পরলোকে উত্তীর্ণ হয় ইহজম্মের যাবতীয় সংস্কার, মনের 

যাবতীয় বৃত্তি নিয়ে । বিদেহী 'জননী ওপারের নব বাসভূমি হতেও তার 
পরিত্যক্ত সন্তানের নিয়ত মঙ্গল কামন! করেন ; পাখিব প্রিয়জনের অভাব 

অনাটনের চিন্তা গ্লেহাবসানের পরেও কখনে! কখনে! সে লোকের অধি- 

বাসীকে উৎকন্তিত করে । এই সব এবং এর অনুরূপ কারণেও সময়ে 

সময়ে পৃথিবীতে বিদেহীর আব্র্ভাব হতে দেখা যায়। নীচে কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হ'ল । 

(১) পত্ৰীর মৃত্যুর অল্পদদিন পরে এক ব্যক্তি তার মাতৃহীন কয়েকটি 

সন্তানকে নিয়ে এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলেন। বন্ধুর প্র বাঁড়িটি বন 

বিস্তীর্ণ, কিন্তু বিশৃঙ্খল । তার নিম্নতলে স্থানে স্থানে অন্ধকার দীর্ঘ গলি- 
পথ। মাতৃহার! সেই শিশুর! এই সব পথে পরমানন্দে খেল! করছিল । 

হঠাৎ তার্দের চোথে পড়েছিল»_সেই বিদেহী জননীর মৃত্তি। এ স্থান 
ত্যাগ ক'রে অন্তর খেল! করবার নির্দেশ দিয়ে মৃদ্তিটি অদৃশ্য হ'ল ।.."পরে 

দেখা গেল, শিশুর! আর একটু অগ্রসর হলেই একট। গভীর কূপের মধ্যে 

পড়ে যেত।১ 

(২) ভিকার ভেল্ ওয়েন লিখেছেন”_আমার এক যজমান 

(08115101075) ছিলেন জর্জ বিচার্ডপান্। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে 
শপ সপ শত সস 
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লোকাস্তর 

নিউমোনিয়। রোগে তার মৃত্যু হয়েছিল। (মৃত্যুর পর) সেই রাত্রে 

তার বিবাহিতা কন্তা জননীর সঙ্গে একই শয্যায় শয়ন করেছিলেন। 

গভীর রাতে কন্ঠা স্পট শুনলেন ঘরের বাহিরে কার পদশব। সম্পূর্ণ 
জাগ্রত অবস্থায় চেয়ে দেখলেন ঘরের দুয়ার খুলে অসঙ্কোচে ভিতরে 

প্রবেশ করেছেন_-পিতা । তার মুদ্তি জ্যোতির্ময়, মুখ সুপ্রসন্ন | 

সেই মূর্তি শব্যার পাশে দাঁড়িয়ে কম্থাকে নাম ধরে ডাকৃলেন,_ 

“ললীল্।” কন্তা শধ্যার উপর উঠে বসে ঞ্উত্তর করলেন,_-“কি বলছো! 

বাব?” পিতার মুত্তি বল্লেন,»__“তোমার মাকে দেখাশুনা! কোরো, 

কেমন ?” কন্ঠ! প্রত্যুত্তর দিলেন,-_প্তুমি ত” জান, তা আমি নিশ্চয়ই 

করব।” “তাজানি বৈ কি। গুঁকে বোলো, যেন আমার জন্ত বেশী 

কাতর নাহন। আমি এখানে খুব সুখে আর আরামেই আছি।” 

আরও কিছু কথাবার্তার পর মৃত্তিটি ঘরের দুয়ার খোলা রেখেই 

রাহির হয়ে গেল। প্রস্থান-পথেও তার পায়ের শব্ধ কানে এসেছিল।১ 

(৩) মায়ার্স এ সম্বন্ধে একটি প্রাণম্পর্শী কাহিনী সঙ্চলন করেছেন; 

সেটি এই £-_ 
তথন মধ্যরাত্রি। লুসী শয়ন-্বরে শব্যার উপর বসে আছেন, 

সম্পূর্ণ জাগ্রতা। ঘরের বাহিরে কে তার নাম ধরে তিন বার ডাক 
দিয়েছিল। প্রথমে লুপীর মনে হয়েছিল, তার খুড়া বুঝি ডাকৃছেন, 

তাই উত্তর দিলেনঃ_“আম্মুন না কাকা, আমি জেগেই আছি। কিন্তু 

যখন তৃতীয়বার ডাক শোনা গেল, তখন আর ভ্রম হল না,-এ তার 

মায়েরই কণঠম্বর । ম! এ ঘটনার ষোড়শ বৎসর পূর্বের দেহত্যাগ করেছেন । 
বাঁড়ির বাইরে সঙ্গর রাস্তার গ্যাসের আলে! ঘরে এসে প্রবেশ 
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স্নেহ-করুণায় 
করেছিল। মায়ের সেই মৃত্তিটি লুসীর পালক্কের পর্দ। সরিয়ে বুকে ছুটি 

শিশু নিয়ে কাছে এসে বলেছিল, _“লুসী, আমি তোমার প্রতিশ্রুতি 
নিতে এসেছি, এই শিশু দুটির ভার তোমায় নিতে হবে। এদের মা 

এইমাত্র দেহত্যাগ করেছে ।” বিম্মিতা কন্তা উত্তর দ্রিলেনঃ_-"ভার নেব 

মা।” মা পুনরায় প্রশ্ন করলেন,_ণপ্রতিশ্রতি দিচ্ছ ত*?” কন্তা 

বলেছিলেন,__-“তোমায় প্রতিশ্রতি দিলাম । কিন্তু তুমি একটু দাড়াও 
মাঃ অভাগা মেয়ের সঙ্গে দুটে। কথা কও 1” “এখন নয় বাছা” এই 

কথ ব'লে পর্দাটি বেষ্টন করে সেই মৃত্তি অনৃষ্য হল। 
শিশু ছুটির স্পর্শ অঙ্গে নিয়ে লুনী তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন। পরে 

ঘুম ভেঙ্গে দেখেন কেউ কোথাও নেই । দুর্দিন পরে সংবাদ এল, তার 

ভ্রাতৃবধূর সেহ রাত্রে মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেবে পার 

একটি সন্তান হয়েছিল; কিন্তু ঘটনার রাত্রির পূর্বের সে সংবাদ লু্ীর 
কানে আসে নি।১ 

আমাদের দেশেও শ্লেহ-করুণার বশে বিদেহীর আবির্ভাবের ঘটন! 

বিরল নয়। এ সম্থন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ “পরলোকের কথায়” একটি সুন্দর 

দৃষ্টান্ত আছে, তার মূল ঘটনা এই £-_ 
(৪) আফ.জল আন শিবব্রত-_ছুজনে খুব বন্ধুত্ব । দুজনেই স্থশিক্ষিত । 

আফ জলের পত্বী একটি শিশু সন্তান রেখে হঠাৎ দেহত্যাগ করেন; এ 

ংবাদ কিন্ত শিবব্রতর কানে যায় নি। 

একদিন গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হয়ে শিবব্রত দেখলেন, তার শয়নঘর 

জ্যোতিম্ময় হয়ে উঠেছে, আর সেই আলোকে দেখা যাচ্ছে এক দগ্ডারমান। 
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লোকাস্তর 

স্ত্রী-সৃত্তি। প্রশ্নের উত্তরে মূর্তিটি বলেছিল যে সে আফজলের মৃত! 
পত্ধী, আর শিবব্রতকে দিয়ে সে আফ জলকে কিছু সংবাদ দিতে চায়। 

ংবাদ্দটি কি, এ প্রশ্নের উত্তরে মুণ্তিটি বলেছিল যে, তার পরিত্যক্ত 

শিশুর কঠিন পীড়া হয়েছে, কিন্তু রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা হচ্ছে ন|। 
কি ওষুধ আবশ্টুকঃ ও কতদিন তার ব্যবহার প্রয়োজন এই সব উপদেশ 

দিয়েআফ জলকে এই কথ জানাবার অন্গরোধ ক'রে মুত্তিটি অনৃশ্ঠ হয়েছিল। 
পরদিন সকালে উঠে শিবব্রত বন্ধুর বাড়ী এসে তার পত্বীর মৃত্যু ও 

শিশুর অন্ুখের বিবরণ শুনে পূর্বরাত্রের ঘটনা প্রকাশ করলেন। মৃত্তির 

নির্দেশ মত ওষুধ প্রয়োগে শিশু রোগমুক্ত হল ।১ 

বিয়োগ-বিরহ-কাতর প্রিয়জনকে সান্বনা দিতে বিদেহী সময়ে সময়ে 
পৃথিবীতে আবিভূতি হয়েছেন এরূপ ঘটনারও সংবাদ পাওয়া যায়। 

(৫) প্রবীণ সুধী শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রলাল মিত্রের একমাত্র সন্তান, তরুণ 

হীরেন্ত্লাল, লগ্ডন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী থাক। অবস্থায় বিলাতেই দেহরক্ষা 
করেন। দ্নেহত্যাগের কয়েকদিন পরে তিনি ভারতবর্ষে এক নিকট 

আত্মীয়ের গৃহে ছায়াদেহে আবিভূত হ'য়ে অসহ-শোকাতুর পিতামাতার 

উদ্দেশে বলেন,-_“তুমি বাবা-মাকে বোলো, তারা যেন আমার জন্ত শোক 

নাকরেন। আমি ত' অনেক সময় তাদের কাছে কাছেই থাকি; তারা 

বুধতে পারেন না। আমি এই স্থানে (পরলোকে ) বেশ আনন্দই 

আছি, কোন কষ্ট নাই। বিজ্ঞান-চ্চ৷ পৃথিবীতে আমার সাধনা ছিল। 

যে সব স্থানে সেই আলোচনা হয় আম এখনে! সেস্থানে ফাই ও 

আনন্দ লাভ করি'।”২ 
স্পট, এ চা 

১, স্বণালকাস্তি ঘোষ_-পরলোকের কথ1--২৮৪. 

২, গ্রীযুক্ত মহেল্রলাল মিত্রের নিকট সংগৃহীত । 
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সেহ-করুণায় 

চিন্তাক্রিষ্ট পরিত্যক্ত আত্মীয়জনকে প্রবোধ দিবার জন্তও বিদ্বেহীর 

পৃথিবীতে আবির্ভাব মাঝে মাঝে দেখা যায়। 

(৬) অব্জরপ্রাপ্ত বিচারক রায় বাহাছর সত্যপ্রসন্ন মজুমদারের 

জ্ঞাতি-ত্রাতা শ্ঠামাপ্রসম্ন শৈশবে এক লময় মরণাপন্ন গীড়াগ্রস্ত হন। 
এই বালক সত্যগ্রসন্নবাঁবুর বিমাতার জীবিতকালে তার বড় প্রিয়পাত্র 

ছিলেন। কিন্তু তার এই কঠিন পীড়ার কিছুকাল পূর্বেই সেই ন্নেহময়ী 
মহিলার পরলোক প্রাপ্তি হয় । ' 

এক সন্ধ্যায় শ্ঠামাপ্রসন্নর জননী যখন পুত্রের রোগশধ্যা-পার্খ হতে 

কর্শ-ব্যপদেশে বাহির হ'য়ে এসেছিলেন, তখন ঘরের বাহিরে উদ্ভাসিত 

চন্দ্রালোকে অতি নিকটেই দেখলেন সেই পরলো কগতা৷ ভগিনীর মুত্তি। 

এত স্পষ্ট সে মুর্তি যে তার পরিধান-বস্ত্র ও প্রসন্ন মুখভাব সবই 
গ্রকট হয়েছিল। তার পরিচিত স্বরে-_-“দিদিঃ তুমি ভেবে! না, থোক। 

শীপ্রই ভাল হ,য়ে ষাবে।” এই কথা বলবার পর সেই মৃত্তি ধীরে ধীরে 
অনৃষ্ঠ হ'য়ে গেল। অল্পদদিন মধ্যেই স্ঠামাপ্রসম্নের রোগমুক্তি হয়েছিল ।+ 

১* র্াক্স বাছাহর সত্্রসন্ন বজুমঘারের নিকট সংগৃহীত। 
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জ্বভট ভ্ঞ্খান্স 

প্রয়োজনে 

বিদেহী আবার কখনো কখনো! ছাঁয়ামুততিতে আবির্ভাব হন তার 

নিজেরই কোন প্রয়োজন-বশে। পরলোকে উপনীত হবার পরেই 
মানব আপনার পাখির চিন্ত। ও সংস্কার হ'তে সহস! মুক্তিলাভ করতে 
পারেন না। তাই যাঁর মনে যে ভাব-ধারার প্রাবলা, তিনি ত৷ প্রকাশ 
করবার জন্ত অনেক সময় ব্যাকুল হ'য়ে এখানে এসে উপস্থিত হন। 

(১) ক্যাপ্টেন বম্বার্গ মার্টিনিকের যুদ্ধক্ষেত্রে, ছাউনির স্থান হ'তে 
বহুদূরে, শত্রুর হাতে প্রাণ দেন। সেই বাত্রেই তার ছায়ামূত্তি সেনা- 
নিবাসে ছুই বন্ধুকে দর্শন দিয়ে নিজের মৃত্যু-সংবাঁদ জানিয়ে তাদের 
অন্থরোধ করে যে, তার পুত্রকে যেন লগণ্ডনের এক নির্দিষ্ট ঠিকানায় 
আত্মীয়দের কাছে পাঁঠানে। হয়। বিষয়-সম্পন্তির দলিলগুলি কোথা 

আছে, তাও সেই মূত্তি বন্ধুদের বলেছিল। দলিল পরে সেই নির্দিষ্ট 

ই পাওয়া গেল, লগ্ুনের সেই নির্দিষ্ট ঠিকানায় আত্মীয়দেরও 
সন্ধান হ'ল।, 

(২) মাইকেল কন্লে নামে এক যোত.দারের হঠাৎ মৃত্যু হয়েছিল 

বাড়ি হতে বহুদূরে এক সরাইথানায়। অপমৃত্যু-ধাঁরণায় ম্যাজিষ্রেটের 

তদন্ত সমাপ্ত হবার পর, কন্লের দেহে যে পরিচ্ছদ ছিল তা৷ পরিবর্তন 

ক'রে, (সেগুলি ফেলে দিয়ে) নূতন পোষাক অঙ্গে দিয়ে দেহটি 

শবাধাঁরে রাখা হয়েছিল। 
পে শশশাপারপাশী শি শী স্পীশকীী শশী শিপ শশীশিপপপ্পাশি আপি শা লি আনি আপাপা্াগাশি শত ৮7 ইউপি শশী 

£ 
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প্রয়োজনে 

কন্লের কন্তা পিতার মৃত্যু-্দংবাদ পেয়ে অচেতন হয়েছিলেন। জ্ঞান 
ফিরে পেয়েই তিনি বললেন,_-“বাবাকে দেখলাম, গায়ে তার সাদা 

সার্ট, তার উপর একটা! কালো! ফতুয়া পায়ে সাটিনের চটিজুতা। বাবা 
আমায় বল্লেন যে একতাড়া নোট তিনি এ সাদাজামার সঙ্গে লাল 

রং-এর থলিতে সেলাই ক'রে রেখেছেন। আরও বল্লেন যে, সেই 

নোটগুলো৷ এখনে এঁ জামার সঙ্গেই শ্াটা আছে। 

এই কন্তার আকুলতায় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে সেই পুরাতন 
পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ সরাইখানা থেকে আনবার পর দেখা গেল, সত্যই 

সেই সাদা সার্টের গায়ে লাল থলিতে সেলাই করা ৩৫ ডলারের 

( ১০৫২ টাকার ) এক তাড়া! নোট ।১ 

(৩) এক ব্যক্তির কিছু খণ ছিল। সেই খণ শোধ হবার পূর্ব্বেই 
তার মৃত্যু হয। এক রাত্রে কন্তার গৃহে আবিভূতি হ'য়ে এই বিদেহী 

পিতা খণের পরিমাণ, খণদাতার নাম প্রভৃতি প্রকাশ ক'রে কন্তার 

প্রতি এ খণ-শোধের ভার দিলেন। পরঙ্িন কন্ত1 সংবাদ নিয়ে জানলেন 

পিতার ছায়ামূন্তি যে সব কথা৷ গ্রকাশ করেছিল তা! সম্পূর্ণ সত্য।২ 

পাশ্চাত্য দেশে বিধেহী কথনো কথনেো! আত্মীয়জনকে দেখ দিয়ে 

নিতো করেছেন যেন নিহা ন্নেহ উত্তমরূপে কবর দেওয়] হয় ।৩ 
শী শা স্প্ি  তজ ৪১৯) তে শা চে এ শপ শী 

১.4 17777 /01-- 1988. 50 165 81586 ও, 01. 
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৩. ০ 86০ ॥7. (9 ৪889 9 00910 10) 1)111181,..১৬1)9 ৪0? 1010008 

08)]% 40৮০1101901 16618 7191) 101 1)02191, 

171070777107/77- -1)056), 810. 169 70135601105 115 232 

[7679 019 &, ঠ6200] 11027100201 2989 17) অ1)100) 0100 0690 0001894 

19900090016) (10017801508 ৮7876 11] 1190] 01 ৪0106 181) 10101) 1১6 

]1 51108 00010 7617067...116 1709 1)0 [090 0:0)194 006৫8086 1018 19০0 

19 0101)07161. /60%6016)--6)067 13106 01 1)0801.--140 

২৬১৩ 



লোকাস্তর 

আমাদের দেশে অনেক সময় শোনা যায় যে কোনে! বিদেহী ম্বপ্রে 

বা ছার়ামূত্তিতে প্রকাশ হয়ে আত্মীয়দের অনুরোধ করেছেন, যেন 

গয়াক্ষেত্রে তাঁর পিগুঙান করা হয় । 

(8) প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ষ গোস্বামী দ্বয়ং একটি ঘটনার উল্লেখ 

করেছেন যে, পরলোঁকগত হিন্দু পিতা বিলাঁত-প্রত্যাগত পুত্রকে স্প্রে 
বারস্বার দর্শন দিয়ে গয়াক্ষেত্রে তার পিগদান করবার জন্ত অনুরোধ 

করেছিলেন, আর পিগুদানের সময় দৃশ্বমান ছুটি হাত প্রসারিত ক'রে 

সেই পিগু গ্রহণ ক'রে পুত্রকে আশীর্বাদ করেছিলেন।১ 

১. কুলদানন্দ ত্রন্মচারী- শ্রীতীসদণ্ডর গ্রনঙ্গ--৩র খও, ১১১ 

১৬৪ 



ভলগুঞ্ন্ষ ভঞ্াম্স 

দিবা-অভিযান 

অনেকেরই ধারণা আছে যে সন্ধা! অথবা রাত্রি তিন্ন এই সব ছারামৃত্তি 
দেখ! বায় না। এ কথা সত্য যে অধিকাংশ ছার়ামূত্তির আবির্ভাব রাত্রেই 

হয়ে থাকে । তাঁর একট কারণ সম্ভবতঃ এই যে, দিবসের কর্ম্ম-কোলাহল 

শেষ হবার পূর্বে মানবের মন বাহ-প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার 

মত অবসর পায় না। 

কিন্তু দিবাভাঁগেও যে ছায়ামৃত্তির দর্শন পাওয়া যায় না, তা নয়। 

বিশেষজ্ঞ, এমন কি বৈজ্ঞানিকদের রচিত গ্রন্থে দেখা যাঁয় যে শুধু দিলমানে 
কেন, দিবা দ্বিপ্রহরেও কখনো! কখনে ছায়ামুণ্ডি প্রকাশিত হয়েছে । 

(১) ভিকার ভেল্ ওয়েনের গ্রস্থে এই সম্বন্ধে এক মহিলার করুণ 
কাহিনী সঙ্কলিত হয়েছে। এই মহিলা বর্ণনা করেছেন, জীবনের 

সধ্যান্ছে অশ্বপৃষ্ঠ হ'তে পতনের.ফলে আমার স্বামীর দেহত্যাগ হয়। দীর্ঘ 
দিন তার সেবা! ক'রেছিলামঃ নান! দেশ-বিদেশে তাকে নিয়ে ভ্রমণ ক"রে- 

ছিলাম, সবই নিক্ষর হয়ে দেশান্তরেই তার মৃতু হ'ল। 

সে ঘটনার প্রায় দেড়মান পরে তাঁর পৈত্রিক বাঁসস্থানে ফিরে এসে 

অবিবাহিত অবস্থায় তিনি যে ঘরে বাস করতেন সেই ঘরই আমার নিজের 

জন্ঠ বেছে নিয়েছিলাম । 

একদিন অপরাহ্রে উজ্জল দিবালোকে এক সেই ঘরে জেগে বসে 
শোকমগ্ন ছিলাম, এমন সময় একটা অপূর্ধব জ্যোতি ঘরের এক পাশে ফুটে 
উঠেছিল। তারই মাঝখানে, ঘরের মেঝে থেকে কিছু উচুতে আমার 
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লোকাস্তর 

স্বামীর মুখ দ্নেখলাম। সেই উন্নত সুগঠিত দেহ,__যা কোনদিন ভ্রম হবার 
নয়, পূর্ণ জীবস্তরূপে সেখানে জাজ্বল্যমান ! প্রভেদের মধ্যে এই যে সে 

মৃত্তির অঙ্গে আলম্থিত ছিল এক তুষার-ুত্র উত্তরীয়। মাথা তুলে ঈষৎ 
হাসিমুখে পার্শ্ববর্তী আর একটি মৃত্তির সঙ্গে বন্ধুর মত শ্নেহে তিনি তখন 

বাক্যালাপ করছিলেন । 

কতক্ষণ সে দৃশ্ঠ দেখেছিলাম, তা! জানি ন1) হয়ত ঘড়ির হিসাবে খুব 
অধিকক্ষণ নয়। কিন্তু সেই দর্শনের ফলে বিয়োগের তীব্র জাল! নির্ব্বাপিত 

হ'ল; আমার মন নিঃসংশয় হ'ল,-_মৃত্যু নাই, মৃত্যু নাই ।, 

(২) ব্রহ্মদেশের মৌলমেন্ সহরে এমনি একটি ঘটন1 সম্বন্ধে এক 
সামরিক অধিনায়ক বলেছেন, মুস্পষ্ট দিবালোকে যে সেই ছায়ামুত্িটি 

দেখেছিলাম তা আমি শপথ করে বলতে পারি। 
স্কুলে ও তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু 

ছিলেন। বহুকাল অদর্শনের পর একদিন সকালে শধ্যাত্যাগ করার পর 

পোষাক পয়তে আরম্ভ করেছি এমন সময় সেই বন্ধু আমার ঘরে এসে 

প্রবেশ করলেন । সঙ্গেহে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে তাকে বারাগ্ায় বসে 

চা-পান করতে বল্লাম । তার সঙ্গে বস্বার জন্য শীদ্র পোষাক পরা শেষ 

ক'রে বারাগ্ডায় এসে দেখি, সেখানে জনমানব নেই। নিজের চোখকে 

বিশ্বাস হ'ল না। বাড়ীর বাহিরে প্রহরী ছিল, তাকে প্রশ্ন ক'রে জান্লাম 

কোনও অপরিচিত ব্যক্তিই দে পথে আসে নি। পরিচারকেরাও ভিতরে 
কাকেও প্রবেশ করতে দেখে নি। আমি কিন্তু নি:সন্দেহ তাকে 

দেখেছিলাঁম। দেখে আশ্চর্য্য হই নি, কারণ বহু জলযান অনবরতই মৌল- 

মেনে আসা-যাওয়া করে। 

১, 7/616 02915---102068 ৪410 1700019 1119.--147. 

২১৬ 



দিবাঁঅভিযান্ 
একপক্ষ অতীত হবার পর সেই বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ পেলাম। মৃত্যু 

হয়েছিল ছয়শত মাইল দূরে এক স্থানে,_ষে মুহূর্তে আমি নুক্তিটি দেখে- 
ছিলাম প্রায় সেই ক্ষণেই ।১ 

(৩) মায়ার্সের স্ুবিখ্যাত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে একটি আরও অপূর্ব 

ঘটনার বিবরণ দেখা যাঁয়। বর্ণনাকারী বলেছেন,__আঠারো বৎসর 

বয়সে আমার একমাত্র ভগ্রীর বিস্ুচিকায় মৃত্যু হস্ল। সে ছিল আমার 

বড় নেহের, তাই দে আঘাত আমায় বড় বেশীই লেগেছিল । তাঁর 

মৃত্যুর এক বদর পরে আমি এক ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি হয়ে দেশ-বিদেশে 

ভ্রমণ ক'রে অর্ডার সংগ্রহ করবার কাজ নিয়েছিলাম। ভগ্মীর মৃত্যুর 
নয় বসর পরে বিদেশেই নিম্নের বণিত ব্যাপারটি ঘটেছিল। 

ঘটন[র দিন খুব অধিক পরিমাণে অর্ডার সংগ্রহ করায় আমার ষন 

আনন্দে পূর্ণ ছিল। হোটেলের ঘরে বসে সেগুলি পাঠাবার ব্যবস্থা 
করছিলাম আর এই কথাই ভাবছিলাম যে আমাদের কর্তৃপক্ষ আমার 

কাজের প্রাচ্য দেখে কতই ন! সন্তষ্ট হবেন। ভগ্নীর চিন্ত। বা অন্ত কোন 

চিন্তা মনের কোণেও সে সময় স্থান পায় নি। বেলা তথন দ্িপ্রহর | 

দীপ্ত সুর্যের আলে! আমার ঘরে তখন অবাধে প্রবেশ করছিল। 

ধূমপান করতে করতে অডারগুলি লিখ ছিলাম, এমন সময় অনুভব 

হলঃ কে যেন টেবিলের উপর একখানি হাত রেখে আমার বাম দিকে 

বসে আছে । ফিরে চাওয়া মাত্র বেশ স্পষ্ট দেখলাম, এ আমার পরলোক- 
গতা সেই ভগ্রী। ভাল ক'রেই তার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিলাম এত 

নিঃসংশয় হয়েছিলাম যে তার নাম ধরে ডেকে তার দিকে এগিয়ে গেলাম । 

মুত্তি তখন হঠাৎ অৃশ্ত হয়ে গেল। 

111))8//86/10/1---11)6 [01010 %1)-109-163, 
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বিদ্বর়ে হতবুদ্ধি হয়েছিলাম । আমার মুখে সিগার, হাতে কলম, 

কাগঞ্জের উপর আমারই হাতে কালিতে লেখা অক্ষরগুলি তখনও আর; 

স্বপ্ন দেখছি, এ কথা৷ ভাববার এতটুকুও অবকাশ ছিল না। ভগ্রীর মুখের 

ভাব, পোষাকের খুঁটিনাটি, সবই স্পষ্ট আমার দৃষ্টিতে পড়েছিল। তাঁকে 
সম্পূর্ণ জীবন্তই মনে হয়েছিল৷ সরল স্েহপূর্ণ দৃষ্টিতে সে আমার দিকে 

চেয়েছিল। তার গাত্রত্বক্ জীবন্ত মানুষের মতই অনুভব হয়েছিল। 
জীবনে তার যেমন মুক্তি ছিল তা হ'তে তিলমাত্র প্রভেদ দেখি নি। 

এই ঘটনায় মন এত বিচলিত হ'ল যে পরবর্তী ট্রেনেই বাড়ি ফিরে 

গেলাম ।.."মার কাছে সে ঘটনা সব বিবুত ক'রে শেষে যখন বল্লাম যে, 

ভগ্নীর মুখের ডান দিকে একট! আচড় (১০::01) দেখেছি-_হঠাৎ সর্বাঙ্গে 

শিহরণ হয়ে মা অচেতন হলেন । 

জ্ঞান হবার পর চোখের জলে ভেসে মা বল্লেন,_-“সত্যই তুই তোর 

ভগ্নীর দর্শন পেয়েছিম্, কারণ পৃথিবীর কোনও লোকই এর দ্বাগটির কথা 

জানে না।” ভম্ীর মৃত্যুর পর তার অঙ্গ-সংস্কারের সময়ে ঘটনাক্রমে মার 
হাতেই প্র দাগটি হয়েছিল শুনলাম । সবার অজ্ঞাতে মা নিজেই সেটি 
ঢেকে দিয়েছিলেন। আত্মীয় বন্ধু, জন-মাঁনৰ সে কথার বিন্দু-বিসর্গও 

জানত না।১ 

পাপা ৮ শা শাসনে পিসস্পসপশ পিসি াা্যাচাাা 

১০14/675-- 7 01087) 18918088116. 01. 01, 27-98. 



শভউশ্ অঞ্খ্যান্স 
বাস্তব না অনুভব ? 

কোঁন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন যে প্রত্যেক ছায়-মুত্তিই যে একট! 

বাহিক বস্তু; তা নয়। তাদের অভিমত এই যে, বিদ্বেহীরা মানসিক শক্তি 

প্রয়োগ ক”রে ( অর্থাৎ চিস্তার তরঙ্গ প্রেরণ ক'রে ) পাখিৰ মানবের মনের 

দর্পণে একট! মুত্তির স্থষ্টি করেন, আর সেই প্রতিমৃত্তি আমরা মনশ্চক্ষে 

দর্শন ক'রে একটা বাহক মুত্তি দেখেছি বলে ধারণা ক'রে নিই। 
মাকিন পণ্ডিত হিস্সপ, অংশতঃ এই মতের পোষকতা করেছেন। 

কিন্তু তিনিও বলেন,__সকল সময়েই যে এইভাবে ( মনের দর্পণে ) ছায়া 

মুত্তির সৃষ্টি হয়, এমন কথ! বলা যায় না। কখনো কখনো! আসল 

( বাহ্িক ) মুত্তিও দেখা যায়, 
বৈজ্ঞানিক ফ্লামেরিয়াঁন বল্পেন,__ প্রমাণ আলোচন! করলে দেখা যার 

যে ছায়ামৃত্তি ছুই শ্রেণীর ; প্রথম, কোন এক জন যখন অপর এক 
জনের সঙ্গে ( ন্নেহ-প্রেমে ) এক সুত্রে বীধা থাকেন, তথন তার চিন্তার 

ধার সেই দ্বিতীয় ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবাহিত হ'য়ে ছায়ামৃত্তির সৃষ্টি হয়-_ 

পা ০ শপ শপ এ এরপর. ০ সস স্পা পপি 

১০. 2) 10119780000199, (01 )0878078 ) 86 101 10000119] 10001 00618081, 
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লোকাস্তর 

মনে। আর এক শেণীর ছায়ামৃত্তি দেখা যায়, যেগুলির সত্যই বাহিক 

অস্তিত্ব আছে ।, 

বাহিক অস্তিত্ব আছে, এমন ছায়ামৃত্তির নিদর্শন কি,__সে সম্বন্ধে 

ভিকার টুইডেল্ কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন,_ 

সেই সব বাহা-মূর্তির ছায়াপাত হ'তে দেখা যায় কোনও এক স্থানে এই 
সব মূত্তি যখন শ্লীড়ায়, তার! পশ্চাতের জিনিষগুলিকে আড়াল করে, তার! 

বথন চ'লে বেড়ায় তাদের পদশব শোন! যায়, কথনো৷ কথনে। তাদের স্পশ 

আমাদের অঙ্গে অনুভব করি, আবার কথনে! বা জ্যোতির্ধয় মুক্তিতে আমরা 

তাদের দেখতে পাই।২ 

চলন্ত ছায়ামুত্তির পদশব্দের ও জ্যোতির্ময় ছায়মুত্তির করেকটি 

দৃষ্টান্ত ইতিপুর্ববেই এই গ্রন্থে বণিত হয়েছে। এখন বিদেহী মূর্তির 
চায়াপাত প্রভৃতি সম্বন্ধে ছু-একটি প্রামাণিক ঘটনা! এখানে উদ্ধত 
করছি । 

লণ্ডনের সাইকিকাল্ রিসার্চ সমিতির গ্রকাঁশিত একটি বিবরণে দ্রেখ৷ 

বায় যে, সন্ধ্যার পর ঘরের মধ্যে এক ছায়ামৃত্তির আবির্ভাব হয়েছিল 

মৃতিটি অন্তর্ধান হবার পূর্বে একটা আলোর স্থমুখে এসে পড়ায় জীবন্ত 

নর-দেহেরই মত তাঁর একটা সুস্পষ্ট ছায়া! পঠ্ড়ে ছিল। আবার, এ 

যখন সেই আলো আর উপবিষ্ট লোকদের মাঝখানে এসে 

এপ পপ ৯ 
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বাস্তব না অনুভব ? 

পণড়েছিল, তখন প্র মৃত্তি লীবন্ত মানুষেরই মত মেহ আলোটিকেও আঁবরণ 

করেছিল ।১ 

পিছনের জিনিবপত্র যে ছারামুর্তিতে আড়াল পড়ে বায়, তার একটি 

প্রানাণিক ঘটনা টুইডেল্ উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এই £__ওয়েস্টন্- 

ভিকারেজ, গৃহের মধ্যে তিনি নিজের ক্যামেরা ব্যবহার ক'রে একটি 

ছাঁয়ামুত্তির ফটো গ্রাফ তুলেছিলেন ; এই মূত্তির এক অংশ তার পশ্চাতের 

পিয়ানোটি আড়াল করেছিল।২ তবে একথাও সত্য থে ছায়ামূত্তি অনেক 
স্থলে স্বচ্ছও ( 6:217১13519110) দেখা বায় । 

ছায়ামুত্তি আবিভাব হয়ে মানুষকে স্পশ করেছে এমন ঘটনাও হয়। 

ফ্লামেরিয়ানের সঙ্কলিত একটি ঘটনায় এক ব্যক্তি বলেছেন, আমার 

খন ১৬ বছর বযস, আমি ইটালী দেশের এন্কোন্ সহরে বাবা-মার 
সঙ্গেই থাকৃতাম। ঠাকুমা তখন বাস করতেন সেন্ট. ইটিয়েন্ সহরে। 

তিনিই আমায় মানুষ করেছিলেন। 

এক রাতে নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে আছি, এমন সময় কার হাতের 

স্পর্শে জেগে উঠলাম; চেযে দেখি, সামনেই আমার ঠাকুমার মুত্তি। 

তার পরিধানে কালো পোষাক, মাথায় একটা সাদা ক্যাপ. । তিনি 

শুধু বল্লেন,--“আমার পৃর্থিবীর খেল! শেষ হ'ল।” পরদিন বিকালে 

বাবার কাছে ঠাকুমার নুত্যু-সংবাদ এসেছিল। বে পরিচ্ছদ আমি সেই 

মুত্তির অঙ্গে দেখেছিলাম, মু হ্যকালে তাই তার অঙ্গে ছিল ।5 
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লোকাস্তর 

কলিকাতার এক সন্তান্ত ব্রাঙ্মণ পরিবারের উচ্চশিক্ষিত! মহিল! শ্রীমতী 

বিভাবতী মুখোপাধ্যায় তার ভগ্ীর কঠিন পীড়ার সংবাদ পাওয়া মাত্র 
তাকে দেখতে যাবার জন্ প্রস্তত হয়ে বাহির হবার পূর্বক্ষণে সেই তশ্রীর 

মুর্তি দেখলেন । ভত্ী সহান্তমুখে বল্লেন,__“ভাই, আমি এখানে এক 
অপরূপ সুন্দর দেশে এসেছি ; পৃথিবীর চেয়ে এখানের আনন্দ শতগুণ 
বেশী। তুমি এখানে এস ।” শ্রীমতী বিভাবতী এই প্রস্তাবে সম্মত ন৷ 

হওয়ায় মূর্তিটি যেন অভিমানে পূর্ণ হয়ে, তার পৃষ্ঠদেশে মুষ্ট্যাঘাত 
করেছিল। সেই আঘাতের চিহ্ব তারপর কয়েকদিন পধ্যস্ত পরিস্ফুট 
ছিল; আত্মীয় জনেও সে চিহ্টি দেখেছিলেন । এই মুক্তি প্রকাশ হবার 
পূর্ব্বেই সেই ভগ্নী দেহত্যাগ করেন-_-একথা পরে জানা গেল। 

২ 



স্ম্রন্ব ভঞ্খ্যাশ্সি 

হ্প্রেও হবপ্রান্তে 
অনেক স্বপ্নে বিদেহী আত্মীয়-বন্ধুর দর্শন পেয়েছেন, এমন শোনা 

বায়। নিদ্রার সময় আমাদের মন বাহ-জগতের আকর্ষণ হতে মুক্তি 

লাভ করে, তাই বিদেহী তখন সহজেই আমাঙ্কের প্রভাবিত করতে 

সক্ষম হন। 

বিদেহীর দর্শন লাভ সম্বন্ধে স্বপ্ন মাত্রই যে মূল্যহীন নয় তার দৃষ্টান্ত 

স্বরূপ তিনটি ঘটন! এখানে উদ্ধৃত হ'ল । 

(১) এক ফরাসী ভদ্রলোক বলছেন, -৯ই জানুয়ারি বাড়ী গিয়ে বাবাকে 

বেশ স্ুস্থই দেখে এসেছিলাম । তার পরেও লোকমুখে তার কুশল সংবাদ 

পেয়েছি । ৩০এ জানুয়ারি রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম__-আমি বাড়ি গিয়েছি 

আর ড্রইংরুমের মেঝেয় একটা সগ্য-গ্রস্তত বিছানায় শুইয়ে বাঁবাকে 

অনেক লোঁক ঘিরে রয়েছে। স্বপ্র দেখে 'কেঁদে উঠলাম। এ শবে 

আমার পত্বীর নিদ্রাভঙ্গ হ'ল-। তীর প্রশ্্রের উত্তরে বল্লাম+--বাবার মৃত্যু 

হচচ্ছে দেখলাম! ঘড়িতে তথন ভোর সাড়ে পাচটা।'".পরদিন সকালেই 

ংবাদ এল” গতরাত্রে ১১টায় বাবার হঠাৎ অন্থুখ হয়েছিল আর ভোর 

সাঁড়ে পাচটায় ড্রইং-রুমের মেঝেয় একটা সগ্য-প্রস্তত বিছানায় ওয়ে তার 

মৃত্যু হয়েছে ।১ 

(২) দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আরও অপূর্বব। কলিকাত| গ্রে স্্ীটের-_বন্থ 
০০ এ লোন আপ ০৯ পা সা পা রা ৭ সা আপস 
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'লোকাস্তর 

তখনকার দিনে এক সন্ত্রান্ত ব্যক্তি ও ছুটি পৃথক সদাগরী আঁপিসের 

“মুৎস্থদ্দি” ছিলেন । মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বব হতে তিনি তার পরম ন্নেহের 

পাত্র ডাক্তার থগেন্্রবাঁবুকে বার বার চীৎকার ক'রে ডাকৃছিলেন, কিন্তু 
ডাক্তারবাবু উপস্থিত হবার মুহূর্ত মাত্র পূর্ব্বে বন্থু মহাশয়ের দেহত্যাগ 

হয়েছিল। খগেন্ছ্রবাবু শ্মশানে বস্থ মহাশয়ের শেষ কৃত্যের ব্যবস্থা ক'রে 

ফিরে আসবার পর শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন ! তখন স্বপ্র দেখলেন, বন্থ 

মহাশয় এসে বল্ছেন--*খগেন, বড় দরকারী কথাছিল তোমার সঙ্গে, 

তাই ডেকেছিলাম। দেখ আমার এই সব বিষয় সম্পত্তি কিছুই থাকবে 

না। বাজার-পাওনা (738271 0065091011105) আদায় হবে না, 

তাই এই সব আমার শ্রান্ধের আগেই আপিসের দায়ে বিক্রী হ'য়ে যাবে। 

অমুক বাক্সে একট! চাবি আছে । আমার ছেলে যেন এ চাবি দিয়ে 

লোহার সিন্দুকের নীচে যে চোরা-কুটুরী আছে তার মধ্যে থেকে টাকা- 
কড়ি দেখে নেয়, আর এ থেকে শ্রাদ্ধ শাস্তির পর বাকি টাকায়. নিজেদের 

ভবিস্ততের ব্যবস্থা করে।” 

মৃত্যুর কয়েকদিন মধ্যেই বিদ্বেহী বস্থু মহাশয়ের এই কথাগুলি বৰ্ণে 

বণণে সফল হবার পর তার নির্দেশিত গোপন স্থান হতে গুগ্ড ধন 

'আবিষ্ষার হল। বাড়ীর পরিজন ব৷ খগেন্দববাবুর এ চাবি এবং চোরা- 

কুঠারি বা গুপ্তধন সম্বন্ধে তার পূর্বের কোন ধারণাই ছিল না।, 
স্বপ্রে বিদেহীর যে মুগ্তি দেখা যায়, সে অবশ্ত ছায়ামু্তি নয়। কিন্তু এমন 

কখনো কথনো'হয় যে স্বপ্নে দৃষ্ট বিদেহী স্বপ্ন ভগ হওয়ামাত্র ছায়া মুস্তিতে 
আত্মপ্রকাশ করেন। নিয়লিখিত ঘটনাটি এইরূপ । 

(৩) ১9ই নভেম্বর শেষ রাজ্রে মিসেস্ হুইটুক্রফট্ কেমৃত্রিজে 
শি শত 8 পি সাপের পপি পািসপিশিীস্সপ 

১, প্রখ্যাতনাম। ডাক্তার শ্রীযুক্ত খগেন্্রলাল মেনের নিকট সংগৃহীত । 

২২৪ 



স্বপে ওক্বপ্বাস্তে 

আপনার গৃহে শুয়ে স্বগ্প দেখলেন যে তার স্বামী ক্যাপ্টেন্ হুইট্ক্রফ 
করুণ ও ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। তখনই তার 

নিদ্রাভঙ্গ হ'ল । সেই সময় ঘরের মধ্যে মেঘমুক্ত চন্দ্রালোকে স্পষ্ট দেখলেন 

শয্যার অতিনিকটেই স্বামীর দগ্ডায়মান ক্রিষ্ট ছায়ামূত্তি তার দিকে স্থির 
দৃষ্টিতে চেয়ে আছে । এক মিনিট পরে মুর্তি অনৃষ্ঠ হ'ল। 

অনেকদিন পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে ১৪ই নভেম্বর লক্ষৌয়ের 
নিকটে যুদ্ধে এই ক্যাপ্টেনের মৃত্যু হয়েছে ।১ 

শপ পপ সস 

১./710))17127127--11)9 [0085050.--169 165. 
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ঢকস্ণন্ জন্খ্যান্স 
অপঘাত 

রোগ ব্যতিরেকে কোন মআাকনম্মিক কারণে মৃত্যু হ'লে তাকে সাধারণতঃ 

“অপঘাত-মৃত্যু” বলা হয়। সকল অপঘাত মৃত্যুই "অপমৃত্যু নয়। 

আত্মহত্যার ক্ষেত্রেই "অপমৃত্যু, শব্দ ব্যবহার হয়। দনৈবছুর্ববিপাকে 

অন্তপ্রকারে মৃত্যু “আকন্মিক মৃত্যু” ভিন্ন আর কিছু নয়। 

কয়েকটি প্রামাণিক দৃষ্টান্তে পণ্তিতরা লক্ষ্য করেছেন যে অপঘাত- 

মৃত্যুর অল্লক্ষণ পরে যদি মৃত ব্যক্তির ছায়ামূত্তি প্রকাশ হয়, তবে সেই 

মুত্তির অঙ্গে তার অপঘাতক চিহ্রও দেদীপ্যমান থাকে | যেমন £- 

(১) আর্চভীকন্ ফ্যারার একই রাত্রে ছুই বার তাঁর কোন বন্ধুর 

ছায়ামৃত্তির দর্শন পেয়েছিলেন ; তখন সেই মূর্তির সর্বাঙ্গ দিয়ে জলের 

ধারা ঝরে পড়ছিল। তার পূর্বঙ্গিনে জলমগ্ন হ'য়ে এই বন্ধুটির মৃত্যু 

হয়। কিন্তু মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পরে যখন পুনরায় এই ছায়ামূত্তি আবিভূতি 

হয়েছিল; তখন তার পরিচ্ছদ আর আর্দ্র হিল না।১ 

(২) কমাগ্ডাণ্ট, মেনেল্নী একদিন আপনার ঘরে +সে অপর এক 

সৈনিক-করন্ধচারীর সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন, এমন সময় দেখ লেন,__সিক্ত 

পরিচ্ছদে তার ভাই জর্জ সেই ঘরে প্রবেশ করে একথানি চেয়ারে বসলেন। 

জর্জ তখন ছিলেন মহাসমুদ্রে, এক জাহাজে। ছায়মৃত্তিটি প্রকাশের 
সময় মহাসাগরের কোলে সেই জলযান নিমগ্ন ইচ্ছিল।২ 

১৯117/679--17 00788 4১92807881185 (107, 1207) 0৮927 
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অপঘাত 

জীবনান্তকারী আঘাতের চিহ্ও কখনো কখনে! ছায়ামূর্তির অজে 
দেখা যায়। 

ক্যাপ্টেন কোন্ট. বল্ছেন ;- আমার ভাই অলিভার ছিল সেনাদলে 

লেফটেনাণ্ট । দ্ধের সময় কপালের ডান দিকে গুলির আঘাত লেগে 

৮ই সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। 

সেই রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে উঠে চেয়ে দেখি আমার শধ্যাঁর পাশে, 

জানালার কাছেই অলিভার জান পেতে বসে আছে। গভীর বিষাঁদ- 

ভরা! দৃষ্টিতে সেআমার পানে চেয়েছিল। আকম্মিক বিন্ময়ে আমার 
কগরোৌধ হ'ল। অনেক চেষ্টায়ও আমার মুখে কথা বাহির হ'ল না। 

শধ্যা হতে উঠে তাঁর নিকটে গেলাম । ধীরে ধীরে এবার যখন সে 
মুখখানি আমার দিকে ফিরিয়েছিল,__বেনায় ক্রিষ্ট, ন্নেহে পূর্ণ চাঁহনিতে 

যখন সে আমার দিকে চেয়ে দেখেছিলঃ__তখন প্রথম আমার লক্ষ্য হ'ল 

তার কপালের ডান দিকে একটা ক্ষত-চিহ্, আর তা হতে তখনো ঝ'রে 

পড়ছে রক্তের ধারা। তার কর্ণেলের কাছে পরে শুনেছিলাম যে অলিভারের 
দেহের এ স্থানেই গুলিটা বিধেছিল।১ 

কখনে৷ কখনো! আত্মীয় বন্ধুর কাছে তার দূরদেশবাঁসী প্রিয়জনের 
অতকিত মৃত্যুর সম্পূর্ণ ঘটনাটি যেন একখানি চলচ্চিত্রের রূপ ধ'রে আত্ম- 

প্রকাশ করে । যেমন ৫ 

(১) স্বামী আফিসে ও পুত্র-কন্তা স্কুলে যাবার পর শ্রীমতী পাকেট্ 
চা প্রস্তুত করছেন, এমন সময় দেখলেন তার ভাই এডমাও্ যেন নিকটেই 
দাড়িয়ে আছে, আর মুহুর্ত মধ্যে পায়ে দড়ির ফাস জড়িযে সে একটা রেলিং 
পার হয়ে পড়ে গেল। 

ই সপন সপ সস স্পী সপন লা শা সপসসলস পস্্প বশ সপ 

১,177167/57720780) শ্৮0106 [71000 11০৮] 71), 
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লোকান্তর 

কিছুক্ষণ পরে টেলিগ্রামে এড মাণ্ডের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে মিঃ পাকেট্ 

চিকাগোতে গিয়ে দেখলেন, তীর স্ত্রীর বর্ণনার সঙ্গে জাহাজের ঘটনাস্থলে 
সম্পূর্ণ ক্য। এমন কি, এড মাণ্ডের অঙ্গে তার ভগ্নী তখন যে পরিচ্ছ? 

দেখেছিলেন, সত্যই তার পরিধানে তখন সেই পরিচ্ছদই ছিল।৯ 
(২) হাল্ সহরের শ্রীমতী প্যালিষ্টারের একমাত্র সন্তান “ম্য।থু; 

নিউইয়র্কে নাবিকের কাজ করত । একদিন শ্রীমতী প্যালিষ্টাঙ্ প্রতিবেশী 
মিঃ ক্লার্কের কাছে গিয়ে বল্লেন_-“কাল রাতে দেখেছি, জাহাজে 

উঠবার সময় কাঠের তক্তায় পা পিছলে আমার ম্যাথু জলে ডুবেছে।” 
নিউ-ইয়র্কে সংবাদ নিয়ে জান! গেল, জননীর দৃষ্ট দূরবর্তী পুত্রের মৃত্যু-চিত্র 
সম্পূর্ণ সত্য 1২ 
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ঞান্কাকিস্ণ ভ্ঞ্যাম্স 

ছ্ায়ামৃত্তির পরিচ্ছদ 
ধারা ছায়ামৃত্তির দর্শন লাভ করেছেন,__গ্রাচ্যে বা প্রতীচ্যে,_তাদের 

বর্ণনায় পাওয়া যায় ঘে এই সব মুত্তি কোঁন না কোন আবরণ বা পরিচ্ছদে 
আবৃত ছিল। সেই পরিচ্ছ-_হয় এ বিদেহীর পাধিব পরিচ্ছদেরই 
অনুরূপ, না হয় একট! শুভ্র উত্তরীয় বা আচ্ছাদন। আবরণহীন নগ্ন 
ছায়ামুত্তির বিবরণ কোথাও শোন! যায় না। 

মাকিণ পণ্ডিত ডাঃ হিস্লপ, বলেছেন,__ছায়ামূত্তির পরিচ্ছদের 
ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিককে বড় বিব্রত করে। মুভিটি অংশতঃ পাঁধিব পরমান্থ 
গঠিত, এ কথা যদি ধরে নেওয়া যায়, তবু এটা তা কোন মতেই সম্ভব 
নয় যে, মৃত্যুর পূর্বেও সে ব্যক্তির অঙ্গে যে পরিচ্ছদ ছিল মরণের পরেও 

সে এ পরিচ্ছদই ধারণ ক'রে থাকবে ।১ 
বৈজ্ঞানিক ফ্লামেরিয়ুনও এ সম্বন্ধে বিল্ময়ের ভাবে বলেছেন,_ 

বিদেহীর পরিচ্ছদের রহস্যটা আমার বড় চিন্তায় ফেলে। কারণ, মৃত 

মানবের যদি কোন মূত্তি থাকে, তবে সে মুত্তি নগ্ন হওয়াই ন্বাভীবিক। 
৮ শশী? আশিকি ০০২ শা 7 শা ৮০০ শোপিস? স্পা ৯০৯ পিটিশ পাপ আত পপ ০৯ পপ পপ পপ শশী 
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তার ব্যতিক্রম ছয় কেন? তিনি প্রশ্ন করছেন,__“একি শালীনতা ?৮ 

প্রশ্নের উত্তরে বৈজ্ঞানিকের কঠোর ভাষায় তিনি বলছেন, _«প্রকৃতির 

কোলে ত" লজ্জা বা শালীনতার স্থান নাই। শালীনত! সামাজিক মানবের 

্বরচিত শৃঙ্খল ।৮১ 

সায় আলিভার লজ. এই প্রসঙ্গে তার মত ব্যক্ত করে বলেছেন,__ 

বিদ্বেহী যখন আমাদের অন্ভূতির ক্ষেত্রে এই পৃথিবীর স্তরে সাময়িক 

আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তা'র পরিত্যক্ত পাঁখিব দেহের যে কোন বিশিষ্ট 

চিহ্ন, তাঁর যে মত্তি আমাদের স্মরণে আছে সেই মূর্তি এমন কি তাঁর 

অতীতের পরিচ্ছদও পরিগ্রহ করেন; এই সবই তাঁর পরিচয়ের নিদর্শন ।২ 

প্রবীণ থিওজফিষ্ট লেডবীটারের মতও প্রায় অনুরূপ । তিনি 
বলেছেন,__অনেক সময় প্রশ্ন ওঠে, যে মানব পরলোকে যাবার বু বৎসর 

পরেও যখন তার মূত্তি পৃথিবীতে প্রকাঁশ হয়, তখন অতীত দিনের 
পরিচ্ছদও তাঁর অঙ্গে দেখা যায় কেন ?-_এবপ হওয়ার একটা কারণ এই 

যে, তা না হলে আমর! যে তাঁদের চিন্তে পারি না। আরও কথ! এই 
যে, যখন তারা এ পৃথিবীর আবেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করেনঃ বিগত জীবনের 
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ছায়ামুত্তির পরিচ্ছ 

সঞ্চিত স্থৃতি তাদের অঙ্গে সঞ্চারিত হ'য়ে সেই পরিত্যক্ত দেহ যথাধথরূপেই 
গ্রকাশ হয়।১ 

মনে হয়, মত্ত্যের বন্ধন ছেদ করে ধার! অমত্ত্য লোকে প্রয়াণ করেছেন, 

আমাদের ক্লেছ, প্রেম, কাতরতায় আকুষ্ট হয়ে, অথবা স্বতন্ুর্ত করুণায় 
যখন তাঁরা আবার এ পৃথিবীর আবেষ্টনে অভ্যাগমন করেন, তথন পূর্বব- 

পরিচিত পািব মূত্তির সৌসাদৃশ অবশ্ঠ-প্রয়োজনীয় হয়, নতুবা আপন 
জন বলে আমরা তাদের চিন্তে পারি না, আর তীন্নেরও সেই পাধিব 
অভিবান বিড়শ্বিত হবার আশঙ্কা থাঁকে। 

তাঁরা অনেকেই বলেন, এ পৃথিবীতে সাময়িক প্রবেশ যেন তাদের 

পক্ষে রুত্বশ্বাস কারাগৃছে প্রত্যাবর্তন, পাঁথিব মূত্তি ও পরিচ্ছদ যেন শৃঙ্খলের 
গুরুভার। এ সব সত্বেও ষে আমরা মাঁঝে মাঝে তাদের ছায়ামৃত্তির 
দর্শন পাই, এ তাদের অশেষ অন্গুকম্প।। ইহজগৎ ও ভবিষ্য জগতের মধ্যে 

তারা যে শুধু সেতু, তা নয় ; তার! আমাদের পথ-প্রদর্শক ও স্থূল প্রত্যক্ষ 
জগতের পরবন্তী জীবনের মুত্তিমান সাক্ষী । মৃত্যুর বিভীষিকা ও 
অপরিজ্ঞাত রহস্যময় লোকের ভয়াবহতা শুধু তারাই মোচন করতে 

সমর্থ । অন্যথা! “ন মেধয়া, ন বহুধা শ্রতেন।” 
মৃতার পরপার হ'তে ছায়ামূত্ির আবির্ভাব যে ইন্দ্রজীল নয়, সম্পূর্ণ 

সত্য তার সংশয় নাই। তবে এ কথাও নিঃসন্দেহ যে, এই সব ছায়ামুত্তির 

আবির্ভাব একট! অবশ্থস্তাবী বা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারও নয় । পণ্ডিতের 

বলেন যে; তুলনায় অতি অল্পক্ষেত্রেই পারলৌকিক মূর্তি প্রকাশ হতে দেখা 
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যাঁয়। কি ভাবেঃ কেমন অবস্থায় তার উৎপত্তি হয়ঃ তা বল! যায় না। 

সহন্র মৃত ব্যক্তির মধ্যে হয় ত' একজনের মাত্র ছায়ামুত্তি আবির্ভাব হয়।; 

আবার, সকল ছায়ামুন্তির প্রকাশই বিদেহীর শ্কেচ্ছাপ্রন্ুত নয় । অনেক 

সময় বিদেহী শুধু পুরাতন অভ্যাস-বশে পৃথিবীর পরিচিত স্থানে বা তার 
কবরের সপ্নলিকটে পরিভ্রমণ করে বেড়ায় ।২ কে যেন তাকে আকর্ষণ ক'রে 

আনে । মানুষের অন্তর্চেতনায় তাঁর বু কর্মের বীজ নিহিত থাকে; সে 

হয় ত* মনে করে সে ইচ্ছায় প্র কার্ধ্য করেনি । এ-ও হয় ত” সেইরূপ, 

অন্তরের গোপন গুহায় সন্নিবিইট ইচ্ছঁশক্তির বশ্ুতায় সে পররূপ 

পরিচালিত হয় । 
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দ্বিতায় খণ্ড 
বিধেহীর ছ্ুল-দেহে ঘাবিষাৰ 
( [8.7 71878 7,194 10 89, ) 

ওহ ভহ্ান্স 

পুনর্গঠিত কলেবর 
পৃথিবী হ'তে বিদায়ের সময় মানব তার প্রাণ-হীন জড়দেহটাকে ছিন্ন 

কন্থার মত পরিত্যাগ ক'রে লোকান্তরে যাত্রা করেন। কিন্তু সেই অজ্ঞাত 

লোকের যবনিকাঁর অন্তরাল হঃতে বিদেহী, শুধু ছায়ামুদ্িতিই নয়, রক্ত- 

মাংস-অস্থি-মজ্জায় পুনর্গঠিত তাঁর পরিত্যক্ত গুল-দেহের অনুরূপ জীবন্ত 
সবল-দেহ ধারণ ক'রে আবার কথনে৷ কনে! সাময়িক ভাবে এই পৃথিবীতে 

আবিভূতি হন, তাঁও গ্রমাঁণিত হয়েছে। 

পাশ্চাত্যের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অর্ধশতাবীরও অধিককাল 

এই রহস্যের মীমাংসায় আত্মনিয়োগ করেছেন। "পরীক্ষায় দেখ! গেছে যে 

মৃতজনের অন্থকল্প এই সব পুনর্গঠিত দেহ-_রূপে, স্পর্শে, কার্যকারিতায়, 
এমন কি প্রকৃতিতেও- জীবিত মানবের সম্পূর্ণ অনুরূপ । সেই সাময়িক 

দেহের ধমনীতে স্পন্দন পাঁওয় যায় তাঁর কক্ষস্থল তরঙ্গায়িত ক'রে 

শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়! চলে; আর অনেক সময়েই সেই দেহধারী অপার্থিব 

ব্যক্তি জীবিত মাঁনবেরই মত আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ, এমন কি হান্ত- 

পরিহাস করতেও পশ্চাৎপদ হন না । 

ধাকে চিরবিদায় দিয়েছি_অগ্নিতে, জলে, অথবা মৃত্ভিকার গর্ভে ধার 

মর-দেহের শেষ কণাটুকুও পঞ্চভৃতে বণ্টন ক'রে নিয়েছে_-কি উপায়ে 
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তিনি পরলোককে পশ্চাতে ফেলে তার পরিত্যক্ত লুপ্ত জড়-দেহের অনুরূপ 

দেহ ধারণ ক'রে, আবার সাময়িক ভাবে এ পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেন, 
এ কথ। চিন্তা করলে বিস্ময়ের পরিসীম! থাকে না | বিশ্ববিধাতার বিচিত্র 

রাজ্যে লীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে মহাঁমনীষীরাঁও নির্ণয় করতে সমর্থ হন নিঃ কি 

ভাঁবে এই অসম্ভব ব্যাপার সত্য সত্যই সম্ভব হয়। 

অবশ্য, ইচ্ছাঁমাত্রই আমরা এই সব পুনর্গঠিত মৃত্তির দর্শন পাই ন1। 

তাঁদের আবাহন করবার, দর্শন পাঁবাঁর জন্য কিছু অনুষ্ঠান আবশ্তক হয়। 
এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ একজন শক্তিমান ও নির্ভরণীল মিডিয়াম 

অর্থাৎ এমন একজন জীবিত মানব,__পুরুষ বা নারী, যিনি পৃথিবী ও পর- 
লোকের মধ্যে যোগস্থত্র স্থাপন করতে পারেন ।১ বিদেহী মানব মিডিয়াম্কে 

মুখপাত্র ক'রে তারই সহায়তায় পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হন। 

পাশ্চাত্যে যে সব শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বিভিন্ন মিডিয়ামের সহায়তায় 

'মেটিরিয়ালাইজেসন্ ( বা বিদেহীর জড়-দেহে আবির্ভীব ) সম্বন্ধে নানাভাবে 

তথ্য অন্থসন্ধান করেছেন, তাঁদের মধ্যে সায় উইলিয়াম্ ক্ুকৃস (0£০9০৮69), 

অধ্যাপক গাষ্টেভ. গেলে ( 36157 ), অধ্যাপক চার্লস্ রীচে ( 0২1০1) ), 

ব্যারণ শ্রেনেক নট্জিং (1012108 ) প্রভৃতির নাম করা যায়। 

আমেরিকাতেও এ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তত্বাহুসন্ধান হয়েছে । 

মেটিরিয়ালাইজেসনের অধিবেশন সংক্রান্ত ব্যাপার একটা গুহ 

অনুষ্ঠান নয়। পরীক্ষাগারের এক প্রান্তে পার্দার বেষ্টনী দিয়ে একটি ক্ষুদ্র 

কক্ষ (ক্যাবিনেট) রচনা করা হ'লে মিডিয়াম্ সেই কক্ষে প্রবেশ করেন। 

তখন পরীক্ষক বা অপর কোন ব্যক্তিকে দিয়ে এ কক্ষের মধ্যে মিডিয়াম্কে 
মোহিষু। ( (1/070112) করা হয়। ক্যাবিনেটের মধ্যে সচরাচর 

স্তিমিত লাল আলো রাখাই নিয়ম। ক্যাবিনেটের বাহিরে পরীক্ষাগৃছের 

১ ১০৪ পঃ জ্রষ্টব্য 
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পুনর্গঠিত কলেবর 

অপর সকল অংশে (যেখানে দর্শকরা উপস্থিত থাকেন) স্থগ্রচুর উজ্জল 

আলোক রাখায় কোন বাধ! নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন 

সাধারণ সভাগৃহেও এরূপ অধিবেশন বহুজনসমক্ষে সম্পন্ন হয়েছে । 

মিডিয়াম সম্পূর্ণরূপে সম্মোহিত হবার পর পরীক্ষক ও দর্শকদের 

সাগ্রহে অপেক্ষা কর! ব্াতীত আর কোন কর্তব্য থাকে না। প্রতীনি 

ক*রে হয় ত” একবণ্টা সময় কেটে যাঁয়। ক্রমে অচেতন মিডিয়ামের মুখে 

একটা যন্ত্রণা-ব্য ক কাতর শব্দ বাহির হতে আর্ত হয় ।,এই শব্দ যখন একটু 

গভীরতর হ/য়ে ওঠে, তখন জড়-মুদ্ি আবিভীবের (11501015115810192 এর) 

হুত্রপাত দেখা যাঁয়। মুর্তির গঠন সম্পূর্ণ হলে এই ধননির অবসান হয়। 

মুদ্তি-গঠনের সুচনায় মিডিয়ামের নাক, মুখ বাদেহের অপর কোন 

বিবর ( কখনো! বা তার অঙ্গুলির প্রান্ত ) থেকে সাদা বা ধূসর বর্ণের, এবং 

ছোট বড় নানা আকারের, নান! বিচিত্র-গঠন মেঘের ট্ুকরার মত একট। 

পদ্দার্থ (50101018510 বা 10650019917 ) বাহির হতে থাকে । বাহির 

হয়েই এই পদার্থ! স্য স্য পরিমাঁণে বৃদ্ধি পায় ও তা হ,তে গঠিত হয় 

একটা পূর্ণায়ত মানব-দেহ, বা দ্লেহের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ__হাত, পা, মুখ, 
মাথ! বা এমনি কিছু । 

আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত কোনও উপায়ে এই দেহের বা দেহাংশের 

গঠন সম্পূর্ণ হওয়া মাত্র তাতে প্রাণ ও চেতনার নিদর্শন পাঁওয়৷ যায়। 

ক্যাবিনেটের মধ্য থেকে সেই নবগঠিত মুষ্তি (বা অঙ্গ) তখন আলোকে 
উজ্জল ধহিগুর্ছে সমবেত জনগণের সম্মুখে স্বাধীন ভাবে এসে উপস্থিত 
হয়। উপস্থিত ব্যক্তিন্নের মধ্যে যে কেহ তখন তাকে ইচ্ছামত পরীক্ষা 
করেন, ও সেটি যদি পূর্ণাঙ্গ মানব হয়, তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ কঃরে 
সন্দেহ ভঙ্জন করেন। মিডিয়াম্কে তখন অচেতন অবস্থায় ক্যাবিনেটের 
মধ্যেই দেখতে পাওয়। যাঁয়। 
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লোকাস্তর 

অধ্যাপক গেলে বলেছেনঃ__মিডিয়ামের দেহ হতে কিছু পরিমাণে 

উপাদান, (বস্তু, শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি) আকর্ষণ করে এই নব-গঠিত 
দেহের সৃষ্টি হয় এবং তথন সে তার পৃথক্ অনুভূতি, পৃথক্ কাঁধ্যকাঁরিতা 
ও পৃথক্ চিন্তাশক্তি সম্পন্ন হয়।১ 

অধ্যাপক রীচে একান্ত বিম্ময়ে বলেছেন,_-একটি জীবন্ত সত্বা ব 

জীবন্ত বস্ত আমাদের জাগ্রত দৃষ্টির সম্মুখেই গঠিত হ'লে । তার অঙ্গে 
স্বাভাবিক উত্তাপ, তার দেহে রক্ত-সঞ্চালনের প্রকট চিহ্ন, জীবিত মানবের 

মতই তার শ্বাস-প্রশ্বাসের সহজ গতি, তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বও আছে, 

স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির সে অধিকারী,_-এ ঘে অলৌকিক ব্যাপারের চরম 

পরিণতি তাতে কোন সংশয় নাই! কিন্তু তবুও এ সত্য ।২ 

অঘটন-ঘটন-পটিয়সী বিশ্বপ্রকৃতির গুপ্ত ভাগ্ডারে আরও কত অভিনৰ 

ও রহস্যময় ব্যাপার সঞ্চিত হ'য়ে আছে ; এ পৃথিবীর ভবিষ্য মানব একদিন 

যে সে সকল আবিষ্কার করে মনুষ্য সমাজকে বিস্ময়-চকিত ক'রে তুলবে 

নাঃ তাই বা কে জানে? 

স্পা? শা শি এ এ পা শ্ীসশাসপিশীপেপ তত শশা াশীপি? শীশ্পিশ শ শাাীশীশ্পীীশি ৬ সাশাাাস  প সা স্ চে 
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ভ্িভীম্স ভ্যান 
বৈজ্ঞানিক নুককৃুসের পলাক্ষা 

গ্রতীচ্যে বিভিন্ন দেশে যে সব পশ্ডিতগণ মুত মানবের জড়দেহ-ধারণ-রহস্য 

অনুসন্ধান করেছেন, বৈজ্ঞানিক শিরোমণি জ্রুক্স্ তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম । 

এক পঞ্চদশ বর্ষীয়। কুমারী, ফ্ুরেম্ন, কুক, মিডিয়াঁম্ ম্বরূপে তাঁর এই 

তন্বান্থুসন্ধানে সহায়তা করেছিলেন। দীর্ঘ তিন বৎসর এই বিচক্ষণ 

পণ্ডিতের তীক্ষ, সদা-সতর্ক দৃষ্টির সন্তুথে কুমারী কুকের মধ্যবর্তীতায় একটি 

পূর্ণাঙ্গ নারীমূত্তি অসংখ্যবার তার পরীক্ষাগারে সাময়িকভাবে গঠিত 

হয়েছে, আবার চক্রশেষে প্রতিদিন সম্পূর্ণরূপেই অনৃশ্ত হয়েছে । বৈদ্যুতিক 

আলোকে এই মূক্ভিটি পরীক্ষা ক'রে ক্রুকৃস্ নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন ) তিনি 

স্বহত্তে সেই মৃত্তির বহু আলোকচিত্রও (1১119/9£151) ) তুলেছিলেন। 

এই অপূর্ব নারীমূর্তি নাম গ্রহণ করেছিল-“কেটী কিং।” আত্ম- 

পরিচয় দিয়ে সে বলেছিল, যে পাঁখিব জীবনে সে ছিল ইংলগ্ডের রাজা 

প্রথম চার্লসের সমসাময়িক । ক্কুকুসের পরীক্ষাগাঁরে প্রথম আবির্ভাবের 

সময়েই এই মূর্তি জানিয়েছিল যে; তিন বৎসর সে এইভাবে আত্মপ্রকাশ 

করবে। সত্যই সে এই প্রতিশ্ততি পালন ক'রেছিল। 

পরীক্ষাগৃহের এক অংশে পর্দার বেষ্টনী দিয়ে ক্যাবিনেট (ক্ষুদ্র কক্ষ) 

প্রস্তুত হবার পর মিডি্লাম্ কুমারী কুক, তার মধ্যে প্রতিদিন প্রবেশ 

করতেন। সেখানে তাঁকে সম্মোছিত (17০12) করবার পর সেই 

ক্যাঁবিনেটের বাহিরে এসে উপস্থিত হ'ত এই অপাধিব নারী-মুত্তি--কেটা 

কিং, তার পূর্ণ ম্থগঠিত জড়-দেছে। বহিগহের আলোকিত সে অংশে 
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লোকান্তুর 

বিশিষ্ট দর্শকরা হতবাক হয়ে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। কিছুক্ষণ 

এইভাবে অতীত হুবার পর মূর্তিটি হয় ক্যাবিনেটের মধ্যে প্রবেশ করত” 
কখনো বা ক্যাবিনেটের বাহিরেই সর্বজন সমক্ষে অন্তহৃত হ'ত । 

এই মৃত্তির নির্দেশ অনুসারে ক্ুকূস্ তাকে অনুসরণ করে ক্যাঁবিনেট- 

কক্ষে প্রবেশ করে দেখেছেন $- কুমারী কুক্ সন্ধ্যায় যে কালে! মথমলের 

পোষাকে সেই অন্তর্কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন, সেই পরিচ্ছদেই সেখানে 

অচেতন অবস্থায় শায়িত আছেন, আর তারই কিছু দূরে শুভ্র পরিচ্ছদ 

আবৃত দেহ কেটী কিং তার সজীব মৃত্তিতে দণ্ডায়মান । 
ক্রুক্দ্ বলেছেন-__-“নিজের হাতে আমি কেটার সর্ধাঙ্গে আলোক- 

রশ্মি ফেলে সেই মুত্তির আপাদমন্তক পুঙ্থান্ুপুঙ্খ চেয়ে দেখেছি। এ যে 

সত্যই কেটীর মুত্তি_-আমার বিকৃত মস্তিষ্বের কল্পনার স্ঙ্ি নয়, সে সম্বন্ধে 

নিঃসন্দেহ হয়েছি। শায়িত মিডিয়ামের হাত ধরে সতর্কতার সঙ্গেই 

পরীক্ষা করেছি, বুঝেছি-__সেটি জীবিত মানবেরই অঙ্গ ; আবার তেমনি 
সতর্কতার সঙ্গেই কেটীর ( সগ্-গঠিত ) মুর্তিকেও পরীক্ষা করেছি ।” 

কেটী ও কুমারী কুক্ উভয়ের দেছে কতকটা সাদৃশ্য ছিল সত্য, কিন্ত 

উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও যথেই ছিল। ছুজনের দেহের দৈর্ধ্;, গাত্রের বর্ণ” 

অন্গুলির গঠন-_-সবই পৃথকৃ। কেটার গ্রীবা ছিল সম্পূর্ণ মন্থণ, মিডিয়ামের 

গ্রীবায় কিন্ত একটি বড় উদ্ভেদ ( 011509:) ছিল। কেটার কানে কোন 

অলঙ্কারের ছিদ্র ছিল নাঃ কিন্তু মিডিয়াম্ তীর কানে নিয়তই কর্ণাভরণ 

ধারণ করতেন। কেটার অন্রমতি পেয়ে ক্রুক্স্ তার মাথার ত্বক *্পর্শ 

করে একটি কেশ আমূল তুলে নিয়ে মিলিয়ে দেখেছেন, তার বর্ণ প্রায় 
কালো, আর মিডিয়ামের চুলের বর্ণ হ্বর্ণাভ। 

এই ছুজনের মধ্যে আরও গ্রভে্ ছিল তাদের দেহভ্যন্তরের যস্ত্রাি 

সম্পকিত। কেটার নাড়ীর গতি ছিল--৭৫, কুমারী কিংএর--৯। 
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বৈজ্ঞানিক ক্রুক্সের পরীক্ষা 

উভয়ের বুকের উপর কান রেখে জুক্স্ পরীক্ষা করেছেন, উভয়ের 

হাদ্স্পন্দনেও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কেটার শ্বাস-যন্ত্র ছিল সুস্থ সবল, 

মিডিয়ামের ছিল সাময়িক রোগে দুর্বল ।১ 

এই প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের বিচক্ষণ পরীক্ষায় নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণ 

হয়েছে যে, সছযগঠিত এইরূপ জড়মৃত্তি মিডিয়ামের দেহ হ'তে আপনার 
গঠনোৌপযোগী উপাদান সংগ্রহ কর! সত্বেও তার বাহিক ও আভ্যন্তরিক 
একট! নিজন্ব ব্যক্তিত্ব থাকে, সে মিডিয়ামের প্রতিচ্ছবি মাত্র নয়। 

শর শা হল তর শা পা জপ পস আ -__ শি ্পিপ্পী?া 7 শসা শন শী শি শশ শশা শি শত শশা 
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জ্ডত্ভী্স জঙ্ান্সি 
নীছেন্ন অভিজ্ঞতা 

কেটী কিং সংক্রান্ত ক্ুকসের গবেষণা ও পরীক্ষা! সমাপ্ত হয়েছে 

প্রায় সপ্তুতি বৎসর পূর্ববে। তারপর ফ্রান্স$ আমেরিকা ও অপরাপর 

দেশেও কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও মনীষী বিদেহী মানবের জড়দেহ- 

ধারণ রহস্ত (08919119115961017) সম্বন্ধে বহু প্রযত্রে অন্সন্ধান করেছেন । 

স্থবিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত চার্লস্ রীচে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কাল এই 

বিষয়ে বহুভাবে পরীক্ষা ও গবেষণার পর স্থির-নিশ্চয় হয়ে মন্তব্য 

করেছেন,__-বহু পরীক্ষার ফলে নির্ণীত হয়েছে যে চক্র-কক্ষে মুত মাঁনব- 
দেহের সাময়িক পুনর্গঠন বিজ্ঞানসম্মত সত্য |১ 

বর্তমান শতকের আরম্তে ( ১৯৯৬ সালে ) এল্জিয়ার্সে ভিলা-কার্শ্েন 

গৃহের গৃহকর্তা, ফরাসী সেনাপতি জেনারেল নোয়েলের আমন্ত্রণে উপস্থিত 

হ'য়ে অধ্যাপক রীচে যে সকল মেটিরিয়ালাইজেসন্ চক্রের অনুষ্ঠান 
করেছিলেন, সেগুলি নানা কারণেই চিরম্মরণীয়। তরী সকল চক্রের 

অধিবেশনে মার্থে ( £%& 0.) নামে এক তক্ুণী ছিলেন মিভিয়াম্। 

ভিলা কায়মেনের এঁ সকল চক্রে যে মুগ্তিগুলি আবিরূতি হয়েছিল স্গুলি 

স্থগঠিত ও সর্ববাবয়ব-সম্পন্ন মানব দেহ; তার মধ্যে কোনটি পুরুষের, 
রা এপ, ক পদ আস ক সপ ৮ সস পপ শা পাপা লা্  শািশিশীশি পপ পপ শী জঞল শশী তি শা শক্টি পি শাশাাশসপোসসসপপ শী আছ শী সপ শিস 
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রীচের অভিজ্ঞত। 

কোনটি বা নারীর । একটি সগ্ভ-গঠিত পুরুষ মুর্ি-_-“বিয়ে বোয়।” নামে 

আত্মপরিচয় দিয়ে কয়েকবার সেখানে আবিভূতি হয়েছিল। মিডিয়াম্ 

মার্থে ও এই সম্ভগৃঠিত পুরুষ মৃত্তিরে উপস্থিত ব্যক্তিরা সেই গৃহে একই 
সময়ে একাধিকবার দর্শন করেছেন। 

রীচে নিজেই বলেছেন,-- এই মুত্তি একট! পুতুল নয়। সে চলে 

ফিরে বেড়ায় চোথ ঘুরিয়ে এদিকে ওদিকে চায় সে যখন কথা বলবার 

চেষ্টা করে তার ঠোঁট ছুটি চঞ্চল হয়। তাঁর শ্বাস-প্রশ্থাসের শব্ধ শুনে আমি 

একটি ব্যারাইটার পাত্রে জল রেখে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি যে, তার 

প্রশ্বাসে কার্ববন্ ডাইঅক্ত্রাইড. ( অঙ্গারাম্ন গ্যাস ) পাওয়! যায় । 

বিয়ে বোয়া সংক্রান্ত অধ্যাপক রীচের এই ব্যারাইটা-মিশ্রিত জলে 

পরীক্ষার ঘটনাটি অপর এক ফরাসী লেখকের গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত 

হয়েছে । রীচে লিখেছেন ;_-একটি পাত্রে পরিঞ্কার ব্যারাইটা মিশ্রিত 

জল রেখে দিয়ে এইরূপ বাবস্থা করেছিলাম যে “বিষে বোয়া” একট৷ রবার 

নলের মধ্য দিয়ে প্রশ্বাস ত্যাগ করলে সেই পরিত্যক্ত বায়ু ব্যাবাইটার 

পাত্রে প্রবেশ ক'রে এ জলে বুদ্বুদ্দ উঠবে। প্রথম কয়েকবার সে চেষ্টা 
করেও এ পাত্রটার মধ্যে প্রশ্বীস ত্যাগ করতে সক্ষম হয়নি। তথন 

জেনারেল নোয়েল্ তাকে (দেখিয়ে দিলেন কি ভাবে নলের মধ্যে প্রশ্বাস 

ছাড়তে হবে। এবার চেষ্টায় সে সফল হ'ল। আধমিনিট সেই পাত্রটির 

জলে বুদ্বুদদের শব শোনা যাবার পর, “বিয়ে” শান্ত হয়ে আমার হাতে 

নলটি ফিরে দিয়েছিল। পরীক্ষা ক'রে আমি দেখলাম যে (প্রশ্বীসের 

কার্ববন্ সংযোগে ) ব্যারাইটার জল সা'দ! হয়ে গেছে ! 
তারপর হয়েছিল একট। কৌতৃককর ঘটনা । সেখানে উপস্থিত ব্যক্তির! 

সমস ৪১8০৮ 
১ পিপাসা 
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লোকাস্তর 

যথন দেখলেন যে পাত্রের জলের বর্ণ-পরিবর্তন হয়েছেঃ আনন্দের উচ্ছ্যাসে 

তাঁরা সেই বিদেহীর উদ্দেশে “সাবাস” (43185০%) বলে হর্ষধবনি 

করেছিলেন। বিদেহী কিস্তু ইতিমধ্যেই ক্যাবিনেটের মধ্যে প্রবেশ 

করেছিল। জয়ধ্বনি শুনে বাহির হয়ে এসে রঙ্গমঞ্চে সন্বদ্ধিত হ'লে অভিনেতা 

যেমন দর্শকদের সামনে মাথা নত করে অভিবাদন করে-_-তিনবার তেমনি 

ভাবেই অভিবাদন করেছিল। 

বীচে সোত্সাঁহে বলেছেনঃ__জীবিত ব্যক্তির সব লক্ষণই এই মুর্তিতে 

দেখেছি । সে ক্যাবিনেটের মধ্য হ*তে স্বাধীন ভাবে বাহির হয়ে এসে ঘুরে 

বেড়ায়। আমি তার কণ্ম্বর শুনেছি, বহুবার তার করস্পর্শ করেছি। 

সেই হাতে উত্তাপ আছে। তার দেহের অস্থিময় মনিবন্ধ হতে অঙ্গুলি-প্রাস্ত 

প্য্যস্ত স্পর্শ করে দেখেছি সেগুলি সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল ।, 

ভিলা-কায়ূমেনের আর একটি বিস্ময়কর ঘটনাও এখানে উল্লেখযোগ্য । 

রীচে বলেছেন,_এই দিন ক্যাবিনেটের পর্দাটি খুলে এক পরম। স্থন্দরী 
নারীর মুখ প্রকাশ হ'ল। তার মাথার মাঝখানে চুলের উপর যেন মুকুটের মত 

একট উজ্জ্বল বস্তু, তার মুখে কৌতুকের মৃছুমন্দ হাসি। সেই হাসি, সেই 

মুক্তার মত দস্তপংক্তি আজও আমার খুব ভালই মনে আছে। ছুই- 

তিনবার পর্দার পিছন হতে মুখখানি প্রকাশ হয়ে তখনি যবনিকার অন্তরালে 

লুকিয়েছিল-_যেমন ছোট ছেলেরা “লুকোচুরী' খেলায় ক'রে থাকে। 

তারপর কিন্তু আমাদের অনুরোধ সত্বেও সেই মূর্তি আর দেখা দেয় নি। 

জেনারেল্ নোয়েল্ তখন আমায় বল্লেন,-__ “পর্দার পিছনে হাত দিয়ে 

দেখুন, ওর চুলের স্পর্শ পাবেন । যেন রেশমের মত নরম ও চুল।” স্পর্শ 

করে আমি বল্লাম,_-:এ যেন ঘোড়ার কেশর।” তখনি আমার হাতে 
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রীচের অভিজ্ঞতা 

একটি ছোট্র টোঁক! (19 ) অনুভব করেছিলাম; পর্দার প্রিছন থেকে 

কে ব'লে উঠলো+-_-“কাল একথানি কাচি নিয়ে আসবেন ।” 

পরদিন কাঁচি নিয়ে গেলাম । মাথাটি প্রকাশ হল কেশগুচ্ছ নিয়ে । 

তার একগোছা চুল হাতে ধরে মাথার খুব নিকট থেকে একগাছি কাটবার 
চে্গা করছিলাম, এমন সষয় পর্দার পিছন থেকে একটি দৃঢ় হাত আমার 

কাচি সরিয়ে চুলের প্রায় প্রান্তে নিয়ে এল) ফলে আমি মাত্র ছয় ইঞ্চি 
লম্বা চুল কেটে নিলাম । আজও সেই চুল রেখে দিয়েছি । অন্বীক্ষণে 

পরীক্ষা করে দবেখেছি-_এ সত্যই মানষের কেশ ।১ 

অধ্যাপক রীচের সমসাময়িক ফরাপী পণ্ডিত গেলেও বহুদিন 

মেটিরিয়ালাইজেসনের তত্ব অনুসন্ধান করেছেন। তার নিজস্ব একটা 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেছেন,__মিডিয়াম্ ঈভার প্রায় দেড় হাত 

দূরে» তার ডান দিকে হঠাৎ একটা নরমুণ্ডের আবির্ভাব হল। সেই 

মাথার উপর অংশ আর কপালটি সুগঠিত; প্রশস্ত, উন্নত সে ললাট, 

মাথায ছোট এবং কালে! রংয়ের প্রচুর কেশ। ভ্রর নীচে হতে 

মুখের বাকি অংশ ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে গেছে ।"" ক্যাবিনেটের পর্দার 

পিছনে হঠাৎ মাথাটি অদৃশ্ঠ হয়ে পরক্ষণেই আবার প্রকাশিত হ'ল ।".- 
আমার বাহু প্রসারিত ক'রে সেই মাথার চুলের ভিতর অঙ্গুলি চালনা করায় 

আমি তার করোঁটির স্পর্শ পেয়েছিলাম ।".'মুহূর্ত পরে কিন্ত সবই অনৃশ্থ 

হয়ে গেল।২ 

স্য-গঠিত পূর্ণাঙ্গ ( অর্থাৎ আপাদ-মন্তক ) নর-দেহ অধ্যাপক গেলে 

কোন চক্রে দেখেন নি; তার উপস্থিতিতে কয়েকবার নর-দেছের বিভিন্ন 

অংশ মাত্র প্রকাশ পেয়েছে । 
সপ পিস পাপা পাল 
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লোকাস্তর 

রীচে মন্তব্য করেছেন, __সগ্-গঠিত পূর্ণাঙ্গ নর-দেহই হোক, অথবা 

একট! দেহের অংশ মাত্রের গঠনই হোকৃ-_এই উভয়ের স্থষ্টির মূলে একই 

রহস্য নিহিত আঁছে। একটি সগ্য-গঠিত বাহু, যাঁর উত্তাপ আছে, যার 

অস্থিতে অস্থিতে সন্ধি আছে, যা অনায়াসে চঞ্চল, এমন কি সামান্য একটা 

অঙ্গুলি মাত্রের পুনর্গঠন, এ সকলও যেমন আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অতীত, 

একটি পুর্ণাবয়ব নরদেহ,__যা সচল, যে অবলীলায় আপনার মুখের উপর 

হ'তে আবরণ উন্ুক্ত করে, জীবিত মানবের সঙ্গে বাক্যালাপ যার পক্ষে 

সম্ভবঃ__তার স্ৃষ্টি-রহস্যও তেমনি ছুজ্ঞেয় | 

ক্রুক্স্ঠরীচে প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, মিডিয়াম্ 
স্বয়ং স্ত্রী বা পুরুষ বাই হন না কেন, তার দ্েহ-বস্তর (50101318817 ) 

সাহায্যে সন্য-গঠিত এই সব মুত্তি__পুরুষ বা নারী, যে কোন জাতি হবার 
বাধা হয় না। আরও দেখ! যাঁর যে, নবগঠিত মুক্তির বাহ্যিক 
আকৃতি দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রাদিং এমন কি মনের প্রকৃতির সঙ্গে ও মিডিয়ামের 

কোন সাদৃশ্ব যে অবশ্থস্তাবী, তা নয়। 

সপ পপ |. পপ পপ পপ শিপ এ সিসি স্পা পাশা শশী ক পীশীৃীশি টি শি ৮ শশী ৩ পািপপ্ পপাপসিল ৩ 
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২৪৪ 



চতুর্থ জজ্যান্্ 
পন্লিটিত প্রিয়জন 

পূর্ববর্তী ছুই অধ্যায়ে যে সকল পুনর্গঠিত নরমৃদ্তির প্রসঙ্গ আলোচিত 

হয়েছে চক্রকক্ষে উপস্থিত কোন জনের সঙ্গে পার্থিব জীবনে সেই সগ্ত-গঠিত 

দেহ-ধারী ব্যক্তির সম্বন্ধ বা পরিচয় ছিল এমুন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

"কেটি কিং” ও “বিয়ে বোয়া” সুদূর অতীতে একদিন পৃথিবীতে বাস 
করতেন,_-এই মাত্র তাদের পরিচয় । সে পরিচয়ের সত্যাসত্য অন্রসন্ধান 

হয়েছিল কি না, তাও জানা যায় না। | 

এখন প্রশ্ন ওঠে এই যে-যদদি সত্যই পরলোকবাসী মানবের পক্ষে 

জড়-দেহ ধারণ করে 'আবার এ পৃথিবীতে সাময়িক ভাবে আত্মপ্রকাশ করা 

সম্ভব হয়তবে আমাদের পরিচিত ও প্রিয়জন ( পিতাঃ মাতাঃ পত্বী, সন্তান, 

বন্ধু বা বান্ধব) বারা পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ ক'রে পরপারে উত্তীর্ণ 
হয়েছেন,তাদের পুনর্গঠিত জড়মুন্তি চক্র-কক্ষে দর্শন লাভ কর! কি সম্ভবপর ? 

*র্শন যে সত্যই সম্ভব সে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রামাণিক বিবরণ এখানে 

উদ্ধৃত হল। 

“আমেরিকার পরলোক তস্বাঙ্ছসন্ধান সমিতি” (£0861108) ১০০1০ 

01 72550171081 52101) ) বহুকাল মেটিরিয়ালাইজেসনের তথ্য 

সম্বন্ধে গবেষণ। করেছেন। অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও তারা এ সম্বন্ধে যে 
সব পরীক্ষা করেন তার মধ্যে একটি বর্তমান আলোচনায় উল্লেখষোগ্য। 

ম্যাসাচুসেটস্ প্রদেশের অন্সেটু সহরে এক সাধারণ সভাগৃহে 

-১৪? 



লোকাস্তর 

(10010110 12911) সেদিন এই চক্রের অধিবেশন হয়েছিল। চক্রে 

মিডিয়াম ছিলেন নিউ ইয়র্কের শ্রীমতী রবাটস্ নামী এক ক্ষীণাঙ্গী, 
খর্বাকৃতি নারী। কাঠের তৈয়ারী ফ্রেমে লোহার জালের আচ্ছাদন 

দিয়ে একটি সুদৃঢ় পিঞ্রর পূর্বব হতেই প্রস্তত ক'রে এ গৃহে রক্ষিত 1ছল, 

তাতে প্রবেশ নির্গমনের একটি মাত্র ছ্বার। বাড়ীর ত্রিতলের ঘরে এ 

সভাস্থলে প্রায় ষাট জন ব্যক্তির উপস্থিতিতে মিডিয়াম সেই পিঞ্জরের 

মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর সভার প্রতিনিধি হয়ে এক ধর্মযাজক 

ও স্থানীয় এক স্থপরিচিত চিকিৎসক একত্রে শ্রী পিগ্তরের দ্বার তাল! 

দিষে বন্ধ ক'রে তার বিভিন্ত্র অংশে কয়েকট শক্ত দড়ির বাধন দিয়ে 

তার উপরে চিহ্রিত শীল-মোহর ক'রে দিলেন। এইবার ঘরের আলোটি 

নিশ্রভ করে চক্র আরম্ত হ'ল। 

মিডিয়ামের সেই ক্যাবিনেটের মধ্য হতে একে একে ক্রমশ: 

ত্রিশটির অধিক মুর্তি বাহির হয়ে এসেছিল । তাঁর মধ্যে কেউ দীর্ঘকায়, 
কেহ বা খর্বাকার, কোনটি পুরুষ এবং কোনটি নারী । দর্শকদের মধ্যে 

যাদের সঙ্গে এই সগ্য-গঠিত মৃষ্ধিগুলি বাক্যালাপ করেছিল, তীর! সেই 
মুত্িদদের আপন আপন পরিচিত জন বলে চিন্তে পেরে- 

ছিলেন। বাক্যালাপের পর সেই মৃত্তিগুলি সবার সমক্ষেই অনৃশ্থ হয়ে 

গিয়েছিল। 

কোন কোন মুদ্তি প্রথমে একটি ক্ষুদ্র আলোকবিনুরূপে প্রকাশিত 

হয়ে, ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ নরদেহে পরিবস্তিত হলঃ কোঁনটিকে বা সহসাই 

পূর্ণমূর্তিতে আবিভূত হ'তে দ্নেখা গেল। আনন্দোৎফুল্ল, সরাগরক্ত 

মুখকাস্তিতে মনে দর্শকদের মধ্যে কোনও একজনের নিকটবর্তী হবার 

সঙ্গে সঙ্গেই, কেউ বা «মা, কেউ "ভগ্রী* বলে বিস্মিত মৃদ্ুকণ্ঠে 

তাঁকে সম্বোধন ক'রে উঠেছিলেন । অল্লক্ষণ পরেই যেন গভীর দুঃখে 

২৪৬ 



পরিচিত প্রিয়জন 

ভিয়মাণ হয়ে সেই মূত্তি মিডিয়ামের নিকটে প্রত্যাবর্তন করে অনৃশ্ঠ 
হয়েছিল ।১ 

প্রখ্যাতনাম! খিওজফিই্ট, লেডবীটার পূর্ববোক্ত ঘটনা! অপেক্ষা আরও 

বিশ্ময়কর একটি মেটিরিয়ালাইজেসন্ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ 
গলিয়ে বলেছেন, _সেই মূর্তিটি প্রথম গ্রকাঁশ হ'ল গৃহতলে, একখণ্ড নাতি- 

উজ্জল আলোক রূপে । ক্রমশঃ সেই আলোকের মধ্য হ'তে যেন কোন 

বস্তর উদ্ভব হয়ে একটা বৃক্ষ-কাণ্ডের আকার ধারণ করেছিল, তারপর 

তার মূত্তি হ'ল একটা মেঘের স্তস্তের মত। অবশেষে সেটিও এক 

দীর্ঘাকৃতি নরমুক্তিতে পরিণত হ'ল। তখন সবিম্ময়ে লক্ষ্য করলাম, এ 
যে আমারই স্থপরিচিত এক ব্যক্তি! অগ্রসর হয়ে এসে সন্নেহে 

করমর্দন ক'রে, সুস্পষ্ট স্বরে সেই মৃত্তি আমার সঙ্গে বাক্যালাপ 
করেছিল, _যেমন বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু কথোপকথন ক'রে থাকেন। এই 

ভাবে পাচ মিনিট কথাবার্তীর পর, আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর 

দেওয়া শেষ হলে সে পুনরায় আমার করমর্দন ক'রে বিদায় সম্ভাষণ 

জানিয়েছিল। তারপর দেখলাম মূত্তিটি অস্পষ্ট হ'তে হতে আবার 

মেঘস্তম্তের আকার ধারণ ক'রে অবশেষে ক্ষীণ আলোক-রশ্মি হ'য়ে 

ক্রমে গৃহতলেই মিলিয়ে গেল ।২ 
নুলেখিক! মিস্ ক্যাথারিন্ বেস আরও অপূর্ধব এক মেটিরাঁয়া- 

লাইজেসনের বর্ণন। গ্রসঙ্গে বলেছেন,_-চক্রে একটি সাত বছরের বালককে 

উপস্থিত দেখে তার মাকে প্রশ্ন করলাম,__“এত রাতে এই শিশ্উকে 
এখানে আনা কি সঙ্গত? তার মা হেসে বল্লেন, _-“ঠাকুমার সঙ্গে 

৪৬৬, পেপাল তে পপি পাপ স্পপপশীশীশিশী শি শে পাশিশাপপি শি পাস আস পাম্প পা পাপা 

১. ০০৪76-৮1১85 017109] 800. 10106717077081 100%))01061)9”--469-421, 

২, 1,621962667--0609 ১106 01 708৮0,--750, 
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লোকাস্তর 

দেখা কমতে না আন্লে চালি (বালক) যে ছাড়ে না।-'....কত খুসী 
হয়ে তার সঙ্গে এখানে ও গল্প করে ; ভয় ডর করে না ত*।” 

। সেই মুহুর্তে এক স্থবির! নারীমৃত্তি ক্যাবিনেট হ'তে বাহির হঃয়ে 

আমাদের সন্মুখে এসে বালককে তার সঙ্গে ক্যাবিনেটের মধ্যে যাবার 

জন্ত ইঙ্গিত করেছিল ) দ্বিধাশূন্ঠ বালকও সেই মুক্তির পশ্চাতে ষবনিকার 
অন্তরালে প্রস্থান ক'রেছিল। তার অল্লক্ষণ পরেই পরস্পরের হাত ধরে 

দুজনে বাহিরে ফিরে এল । 
মিস্ কেটস্ বলেছেন, -“তাঁরপর যে ঘটন! দেখলাম তা পাঠক হয় ত” 

সহজে বিশ্বাস করবেন না; কিন্তু সত্যই সে ব্যাপারটি হ'ল এই*৮_ 

পরলোকগতা পিতামহীর সঙ্গে খেল করবার জন্ত এই বালক যে 

কয়েকটা খেলনা সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, বৃদ্ধার সেই পারলৌকিক মু 

ঘরের মেঝেয় জান পেতে ঝসে সেই খেলনাগুলি নিয়ে ঠিক তেমনি 

ক'রেই খেল! করতে লাগ.লো, যেমন ক'রে পৃথিবীতে প্রত্যেক পিতামহীই 
তার পত্রের সঙ্গে সানন্দচিত্তে খেলায় যোগ দিয়ে থাকেন ৮১ 

সম্ভ-গঠিত এই পিতামহী-সুত্তির মধ্যে অতীতের স্মৃতি ও অবিকৃত 
ল্নেছের একি অপূর্বব সমাবেশ ! 

ব্যারণ শ্রেণেক্ নটুজিং ইউরোপের পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত । 

তিনি বহু ৰৎসর একাগ্রচিন্তে মেটিরিয়ালাইজেসনের তথ্য আলোচনা 

করেছেন। ফরাসী নাট্যকার এলেক্জন্দ্রে বিশনের পত্বী ম্যাডাম্ বিশন্ 

ও নট্জিং একত্রেও কিছুকাল ( সহকন্্ী রপে) এ বিষয়ে গবেষণা 
করেন । চক্রের অনুষ্ঠানে তাদের মিডিয়াম ছিলেন ইভা-সি ( _ মার্থে )। 

একটি চক্রের অধিবেশন বর্ণন| প্রসঙ্গে নট্ুজিং বলেছেন,_-“আজ 

১, 20168৮৮9907) 210 [070886)১--77. 
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পরিচিত প্রিয়জন 

ম্যাডাম বিশন্ মিভিয়াম্কে সম্মোছিত (1759109050৩ ) করবার পর 

চক্রের পরিচালক-বিদেহী ( ০0170011105 50116) অচেতন মিডিয়ামের 

ক ব্যবহার করে বললেন যে, এই চক্রে তিনি আমান্দের এক নিকট 

আত্মীয়ের মুখ প্রকাশ করতে চেষ্টা করবেনঃ আর নিজেও সেই সময় 

আবিভূত হবেন। ূ 

“সন্মোহিত হওয়া মাত্র নিদ্রাভিভূতের ন্তাঁয় নাঁসিকা-ধ্বনি করে 

ঈভার শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্থান পতন আরম্ভ হ'ল। মুদ্তির গঠনও সঙ্গে 
সঙ্গেই আরম্ত হয়েছিল। পর্দাটির যে অংশে পূর্বব পুর্ব চক্রে মুক্তির 

প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল, সেইখানেই সর্বাগ্রে একটা দীর্ঘ ও উজ্জল 

গুত্র মস্পিনের মত বস্ত প্রকাশ হ'ল। 

“পরমাশ্চর্ধ্য হয়ে দেখলাম, সাদা ক্ষেত্রের উপর যেন গাঢ় বর্ণে 

ঝআকা একটি মুখ,_যা আমার সহকন্মী ম্যাডাম বিশনের পরলোৌকগত 
স্বামী আলেক্জান্দ্রের মুখেরই অনুরূপ । লক্ষ্য করেছিলাম স্বামীর 

মৃত্তি দর্শন ক'রে ম্যাডাম্ বিশন্ গভীর আবেগ অনুভব করছিলেন । 
আমার মন তখনও কিন্তু নিঃসন্দিপ্ধ হ'তে পারে নি। মনে হয়েছিল 

হয় ত” আমার ভ্রান্তি হয়েছে । মুখটি আবার প্রকাশ হওয়া মাত্র পাঁচটি 

বিভিন্ন ক্যামেরায় একে একে তার নয়খানি ফটোগ্রাফ তুলেছিলাম । 

পরে দেখা গেল, ফটোর এইসব মুখের সঙ্গে আলেক্জান্দ্রের অভিন্ন 

সাদৃশ্য । তার আত্মীয়দের এই ফটোগ্রাফ পাঠানে! হয়েছিল, তার! 

জানিয়েছিলেন যে এগুলি মসিয়ে" বিশনের আটত্রিশ (৩৮) বৎসর 
বয়সের ছবি 1৮১ 

ইংলণ্ডের ন্বনামধন্ত লেখক কনান্ ডয়েল্ বিভিন্ন চক্রকক্ষে আপনার 

শি পা হি 
৮ পদে পপ ও সিসি সপে পাপী? পিসি পপ পি পাপা ও আপ শপ পেস পপ প্র | পা শপে শিপ | শা পি শি পাপ পপ সপ 

১, 410/277/--7200671070978, 01 15 06108118801011.--167, 
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পরলোকগত পুত্র, সহোদর ও জননীর পুনগঠিত মূর্তি সন্দর্শন করেছেন। 
তিনি একট! নিজন্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক*রে বলেছেন,__“আমার জননীর 
মুখাবয়ব এত পরিশ্ফুট হয়েছিল ষে তাঁর ললাটের প্রতি রেখাটি গণনা করা 

যায়। চক্রকক্ষে আমার পাশেই যে মহিলাটি বসেছিলেন তিনি আমার 
মাকে জীবিতকালে কখনে! দেখেন নি। তিনিও সেই মৃত্তি দেখে ব'লে 

উঠেছিলেন,_“মাত! ও পুত্রের মুখে কি অদ্ভুত সাদৃশ্য” !১ 
এরূপ আরও প্রামাণিক ঘটন! নান। গ্রন্থে দেখ! যায়। 

উপযুক্ত মিডিয়ামের সহায়তায় চক্রকক্ষে আমাদের পরলোকগত 

'আত্মীয়-বন্ধুর কুল-দেহে সাময়িক ভাবে প্রকাশ যে সত্যই সম্ভব, উপরের 

ৃষ্টান্তগুলি তারই কয়েকটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তবে এ কথাও উল্লেখযোগ্য 

যে এরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পর্ন মিডিয়ামের সংখ্যা পৃথিবীতে 

'নিতান্তই অল্প । 

১০:71667019/--শি018]1 104. 
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ভান্রতীয় সাধুর প্রক্রিয়া 

অতি প্রাচীনকাল হতেই ভারতবর্ষ মেটিরিয়ালাইজেসনের প্রক্রিয়ার 

সঙ্গে পরিচিত ছিল, তাঁর বহু নিদর্শন প্রাচীন গ্রন্থ ও কিন্থদন্তীতে 

আবহমান কাল ধরেই প্রচলিত হয়ে আছে । বহুঙ্গিনের কথ! নয়, এখনো 

শতাব্দী পর্ণ হয় নি, আমাদের দেশের এক পরিব্রাজক সাধুও বে এই 

প্রক্রিয়া অনুষ্ঠান করে অপূর্ব সাফল্য লাভ করেছেন, তার একটি 
স্থলিখিত বিবরণ ফরাসী বিচারক জ্যালিকোর গ্রন্থে দেখা যাঁয়। অধুনা- 
দুপ্রাপ্য এই গ্রন্থ স্ুধী-সমাজেরও শ্রদ্ধা লাভ করেছে। প্রবীণ তীক্ষদৃষ্ট 
থিওসফিষ্ট সিনেট বলেছেন,__আধুনিক লেখকদের : রচনায় ভারতীয় 
যোগী ও ফকিরদ্দের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। জ্যালিকে? 
এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা! করেছেন। তীর বর্ণিত ঘটনার অংশ 

সরকারী নধীপত্রেও স্থান পেয়েছে ।৮১ 

জ্যালিকের বৃণিত একটি ঘটনা হঃয়েছিল ইং ১৮৬৬ সালে। ঘটনার 

স্থান বারাণনীর গঞ্জাতীরে এক প্রাসাঙ্গোপম অট্রালিকার ত্রিতলের 

কুক্ষ । সেখানে তিনি সাময়িকভাবে বাস করছিলেন । ঘটনার বিবরণে 

১ ৬০118566109 60861710105 01 1081) [)000]]1 679 00050101118 

0109 ভগ 19108708010 16805 01 [70018)) 015 2100, 9015...) 811100৮8 

8000106০009 ৪0101900615 10111506816 1610) 8180 90119 1806৪ 50111)9019 
7101) 16 108৬9 60] 10:600 01081: ৪5 11160 £10010-18019 00088] 00:05, 

8778786/--0)907018 7 0010.-170. 

২৫১ 



লোকাস্তর 

তিনি বলেছেন,__“সন্ন্যাপী কোবিন্ন্বামী (গোবিন্দন্বামী? ) উপস্থিত হলেন 

সম্পূর্ণ নগ্নদেহে । তার সপ্ত গ্রন্থি-শোভিত যষ্টি নিজেরই দীর্ঘ জটাঁর বাধনে 

বাধা ছিল। আমার শয়ন-গৃহের সম্মুথেই খোল! ছাদ'। আমার দু”খানি 

কক্ষের সমন্ত ভ্বারগুলিই সাবধানে বন্ধ করেছিলাম অন্য কেহ যেন বাহির 

হ'তে প্রবেশ না করে। 

“সকল হিন্দু-গৃহেই তাত্রপাত্রে প্রজ্জলিত অঙ্গার রেখে তার উপর মাঝে 

মাঁঝে সুরভি চন্দনাঙ্গির চূর্ণ বিক্ষেপ করার রীতি আছে। ছাদের 

মাঝখানে এমনি একটি পাত্র স্থাপন ক'রে, তার নিকটে তাম্রথালে স্থরভি 

চূর্ণ রেখে, সাধু যোড়করে সেখানে বসে আমার অজ্ঞাত কোনো ভাষায় 

আবাহন-মন্ত্র পাঠ করছিলেন । পাঠ শেষ হলে আপনার বাম হাত বুকের 
উপর রেখে দক্ষিণ বাহু যষ্টির উপর স্থাপন ক'রে তিনি স্থির নিশ্চল হলেন। 

মাঝে মাঝে এক একবার কেবল নিজের ললাট স্পর্শ করছিলেন । 

“সহসা আশ্চর্য হ/য়ে দেখি, আমার কক্ষের মধাস্থলে কথন একথণও 

স্লিষ্জাজ্জল মেঘের সৃষ্টি হয়েছে, আর তারই মধ্য হ'তে যেন কয়েকটা বাহু 

প্রকাঁশ হয়ে তখনি মিলিয়ে যাচ্ছে। অল্লক্ষণ পরেই কয়েকটা খুব স্ুম্পষ্ট 

বাছ-ঠিক জীবিত বাক্তির বাহুর মতই-__প্রকাশ হ'ল। তার মধ্যে 
কতকগুলি হয়েছিল জ্যোতির্্য়,। আর কতকগুলি এত স্কুল যে তার 

ছায়াপাতও দেখেছিলাম ।"-.ম্পর্শ ক'রে দেখবার জন্ত সাধুর অনুমতি 
প্রার্থনা করা মাত্র একটি বাহু যুথভ্রষ্ট হ'য়ে নিকটে এসে আমার প্রসারিত 

কর মর্দন কঃরেছিল। কিশোরীর বাহুর মত সেটি ক্ষীণ ও কোমল, তার 

স্পর্শে একটা আর্দ্রতা মাথান ছিল। 

“সাধু আমায় সম্বোধন ক'রে বল্লেন, “বিদেহী স্বয়ং এখানেই উপস্থিত 
আছেন, যদিও তার দেচের সামান্য একটা অংশ মাত্র তোমার দৃষ্টিতে 
পণ্ড়েছে। যদি ইচ্ছা হয়ঃ তাঁর সঙ্গে তুমি স্বচ্ছন্দে বাক্যালাপ করতে 
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পার।” সেই বাহুর যিনি অধিকারিণী, আমি তার কাছে কিছু স্থৃতি-চিত্ব 

চেয়েছিলাম। তখনই আমার হাতের মধ্য হতে সেই হাতটি অন্তহি 

হয়েছিল। চেয়ে দেখি সেটি যেন পক্ষপুটে উড়ে গেল একটা পুষ্প 

গুচ্ছের দিকে, আর একটি গোলাপের কলিকা! সেখান হতে আহরণ ক'রে 

আমার পদপ্রান্তে নিক্ষেপ ক'রে অবৃশ্) হয়ে গেল। 

“এমনি ভাবে ছুই ঘণ্টাব্যাপী যে সব ব্যাপার ঘটেছিল, মানুষ তাতে 
বিহ্বল হয়ে যায়। কথনেো একথানি হাত আমার মুখের উপর স্পর্শ 

করে, কখনো৷ আর একটি হাত আমায় পাঁথা দিয়ে ব্যজজন করে, কখনো 

অপর একটি হাত গৃহময় পুষ্পবুষ্টি করে, কখনো বা শুন্তে অগ্নির অক্ষরে 

কত কথা লিখে দেয়, ঘা সগ্যই মিলিয়ে যায়। কথাগুলি এত বিচিত্র বে 

কাগজে দু-একটি তখনই লিখে রেখেছিলাম । তার মধ্যে একটি সংস্কৃত 

ভাষায় লেখা ভয়েছিল “ন্দিব্যবপুর্গত্ব/--অর্থাৎ্ত ুল্ম-দেহে ধারণ 

কঃরেছি। 

“ক্রমে বাছুগুলি একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল। সর্বশেষ খানি যে 
স্থানে অদৃশ্য 5য়েছিল, ঠিক সেইখানে রচিত হলো অতি সুগন্ধি পীতবর্ণ 
পুষ্পের একগাছি মালা;_যে ফুল হিন্দুর! পূজাদিতে সকল সময় ব্যবহার 

করেন ( চম্পক?) সেই ফুঙলর এই মালিকা। 

“তারপর হ'ল আরও এক অপূর্বব ঘটনা । সাধু তখনও আবাহন-ন্্ 
পাঠ করছিলেন; তার নির্দেশে আমি ধূপাঁধারটি প্রজ্জলিত অঙ্গীরে পূর্ণ 

রেখেছিলাম । তারই সপ্পলিকটে এবার কষ্ট হ'ল পূর্বের অপেক্ষা গাঢ়, 
আরও উজ্জল একথণ্ড মেঘ। ধীরে ধীরে সেই মেঘ-মধ্য হতে একটি 

নরদেছের উদ্ভব হ'ল । লক্ষ্য ক'রে দেখলাম সেটি এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতের 

মষ্তি। ধূৃপাধারের নিকটেই নতঙ্গান্থ হ'য়ে উপবিষ্ট ছিল সেই মুর্তি। তার 
ললাটে অষ্কিত ছিল বৈষ্বের তিলক, অনাবৃত বক্ষতলে লুণ্ঠিত হচ্ছিল 
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লোকাস্তর 

শুভ্র উপবীত । তার মাথার উপরে বন্দনা-ভঙ্গীতে বদ্ধ দুই কর, ওষ্ঠাধর 

মূ হুছ কম্পিত হচ্ছিল, যেন তিনি কোন মন্ত্র বা প্রার্থনা-বাক্য আবৃত্তি 

করছিলেন। কোন্ একক্ষণে একটু অধিক মাত্রায় স্থরতিচুর্ণ নিয়ে তিনি 

অঙ্গারে নিক্ষেপ কর! মাত্র খুব গাঁড় ধূম উদগীরিত হযে ছুখানি কক্ষকেই 

পরিপূর্ণ করেছিল । সেই ধৃমরাঁশি অপত্যত হবার পর দেখি, আমার 

অতি নিকটে সেই অপূর্বব মৃত্তি। তাঁর মাংস-লেশহীন কর ছুটি যখন 

তিনি আনার দিকে প্রসারিত করে দিলেন, আমি ভু'হাত বাড়িয়ে তা 

গ্রহণ করেছিলাম । কি আশ্চর্য্য! হাত টি অস্থি-মাত্র সার, কিন্ত 

তবুও উত্তপ্ত, যেন জীবিত মানবেরই বাহ! 
“স্থিরকণ্ঠে সেই মৃত্তিকে প্রশ্ন করলাম,__“সত্যই কি আপনি কোন ছিন 

এই পূণ্থবীর অধিবাসী ছিলেন ? মুহুর্ত মধ্যে সেই ব্রাহ্মণের বুকের উপর, 

“নিশ্চয়__এই কথাটি অগ্নির বর্ণে লিখিত হ”য়ে তখনি মিলিয়ে গেল । 

প্ীকে নিবেদন করলাম,__-“মআপনার আজ এখানে আবির্ভাবের 

একটুখানি নিদর্শন আপনার কাছে প্রার্থনা করি।” বিদেহী আপনার 

কটিঙ্গেশ হতে উপবীত ছিন্ন ক'রে আমার হাতে দিয়ে অন্তষ্থিত 

হলেন ।”১ 

জ্যালিকোর পরবর্তী সময়েও ভারতের প্রান্তে, অনাড়গ্বর আবেষ্টনের 

মধ্যে সাধু-সন্ন্যাসী কর্তৃক পরলোকগত মানবের পুনর্গঠিত মৃত্তি আবাহনের 

প্রামাণিক ঘটন! এ দেশেরই এক উচ্চশিক্ষিত প্রত্যক্ষদশী তার স্বরচি 

গ্রন্থে সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন । সেখানেও গৃহের মধ্যে প্রথমে একটা 

ধূমের মত বস্তুর সৃষ্টি হয়েছিল, তা হ'তে হ*ল এক জ্যোতির্ময় গোলক এবং 

সেটিও পরিবর্তিত হ'য়ে প্রকটিত হ"ল এক পূর্ণাবয়ব পুরুষ মু্তি। উপস্থিত 

১১10%58 1211960/--0099016 50167)06 17) [11919..৮100-10৩. 
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ভারতীয় সাধুর প্রক্রিয়া 

কয়েকজনের সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে বিভিন্ন প্রশ্নের যথাষগ উত্তর দিয়ে 

মুভিটি অদৃস্ঠ হয়ে গেল ।১ 
পাশ্চাত্য-দেশে বিদেহীর জড়মৃত্তিতে পুনরাবি9াবের ধারা ও ভারতীয় 

সাধুর অনুষ্ঠিত এনপ প্রক্রিয়ার ধারার মধ্যে যে অনেকটা সাদৃশ্য 'মাছে” 
তা মহুজেই দেখা যায়। 

রে পপ» পপ পপ পথ 

১, অতুলবিহারী গুপ্ত--সৃত্যুর গরে--৯৫-১*১ 
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জ্বভট অম্াস্ 
মহাভারতের যুগে 

ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারত এই তিন মহাদেশে আধুনিক কালে 

মিটিরিয়ালাইজেসনের ( বিদেহীর জড়দেহে আবির্ভাবের ) জন্ত যে প্রকার 

অনুষ্ঠান হয়, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় গত কয়েক অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। 

প্রাচীন ভারতেও যে এরূপ প্রক্রিয়া কখনো! কখনে বজন সমক্ষে অনুষ্ঠিত 

হয়েছিল তার একটি দীর্ঘ বিবরণ মহাভারতের আশ্রমবাসিক পর্বে 

দ্বেখা যায়। 

কুরুক্ষেত্র বুদ্ধ শেষ হবার পর তখন কয়েক বৎসর অতীত হয়েছে। 

সশিষ) ব্যাসঙ্গেব এই সময়ে একদিন ধৃতরাষ্ট্র সমীপে উপস্থিত হ'লে গান্ধারী 

দেবী কৃতাঞ্জলি হয়ে তাকে নিবেদন করলেন,__-“যঙ্গিও বাঁজপুত্রদের যুদ্ধে 

দেহত্যাগের পর দীর্ঘ ষোড়শ বৎসর অতীত হয়েছেঃ তথাপি অন্ধরাজা 

সেই নিদারুণ শোক হ'তে শাস্তি লাভ করেন নি। ইনি সর্বদাই পুত্র- 

শোঁকে দীর্ঘশ্বাস পরিত্ঢাগ করেন !.""অতএব আপনি ই'হার সহিত 

পুত্রগণের সাক্ষাৎকার করাইয়৷ ইহাকে সুস্থ করুন|” 

আশ্বাস দিয়ে ব্যাসদেব উত্তর করলেনঃ-_-“আজ আমি তোমাদের 

বহুদিন-সঞ্চিত এই ছুঃখ দূর করিব। এখন তোমরা সকলে ভাগরথী 
তীরে গমন কর। সেইস্থানে.সমর-নিহত বন্ধু-বান্ধবগণকে দর্শন করিবে |” 

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়ে এই বর্ণনা আছে,__“অনম্তর ভগবান বেদব্যাস 

'ভাগীরথীর পবিত্র জলে অবগাচন করিয়া সংগ্রাম-নিহত কুরু-পাগুব পক্ষীয় 

বীর সমুষধয় ও নানা দেশ-নিবাসী ভূপালদিগকে আহ্বান করিবামাত্র সেই 
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মহাভারতের যুগে 
কুলমধ্যে কুরু-পাঁগুব সৈন্ের তুমুল শব্দ সমুখিত হইল । কিয়তক্ষণ 
প্রে ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ ও তীহাদের সৈম্ধ সামন্ত সমুদয় 

পুত্র ও সৈশ্তগণের সহিত মহারাজ বিরাট ও ভ্রপদ, দ্রৌপদী তনয়গণ 
স্থভদ্রানন্দন অভিমন্যু মহাবীর কর্ণঃ ঘটোত্কচ, শকুনি, দূর্যোধন, ছুঃশাসন 

প্রভৃতি ধৃতরাষ্রতনয়গণ জরাসন্ধ'.-প্রভৃতি বীর সমুদ্রয় সমুজ্জল দিব্যমুত্তি 

ধারণ পূর্বক সলিল মধ্য হইতে সমুখিত হইলেন । পৃর্ব্বে যে বীরের 

বেরূপ বেশ, যেরূপ ধবজ ও যেরূপ বাহন ছিল, তৎকালে তাহার কিছুমাত্র 

বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল ন1।৮১ 

প্রাচীন গ্রন্থে পরলোকগত মানবের পাখি অভিযানের এ একটি 

নিরুপম বর্ণনা । 

নব্য-শিক্ষিত কেহ কেহ হয় ত বল্বেন»_মহাভারতের এই কাহিনীটি 

নিছক কবি-কল্পনা। কিন্ত সত্যই এরূপ মন্তব্যের কোন * কারণ 

আছে কি? 

বদি বিংশ শতাব্দীতে তীক্ষদৃষ্টি-সম্পন্ন প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের গবেষণা- 
গৃহে বিদেহী নারী-_“কেটী কিং”-এর পক্ষে স্থুল-দেহে বহুবার আত্মপ্রকাশ 

করা সম্ভবপর হয়, ষর্দি আধুনিক আমেরিকায় প্রকাশ্য সভাগৃহে শিক্ষিত 
জনমণ্ডলীর উপস্থিতিতে একে, একে ত্রিশটি বিদেহী নারী ও পুরুষের পক্ষে 
জড়-দেহে আবিভূতি হয়ে পৃথিবীবাসী আত্মীয়জনের সঙ্গে প্রকাশ্তে 

বাক্যালাপ কর! সত্য ঘটনা হয়, যদ্দি ধূমায়মান অঙ্গারের নিকটে 

জ্যতির্গুল মধ্যবন্তী সম্-গঠিত স্থুল দেহধারী পৃজারী ব্রাহ্মণের পক্ষে 
বিজ্ঞ বিদেশী বিচারকের হাতে আপনার অঙ্গের উপবীত ছিন্ন ক'রে 

উপহার প্রদানের ঘটন! দিবান্বপ্র না হয় যদি একটি অগ্রিস্তস্ত ক্ষণেকের 

১. মহাজারত-- আশ্রমবাসিক পর্ব২৯-৩২ অধ্যায়। 
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লোকান্তর 

মধ্যে প্রিয়বন্ধুর পরিচিত রূপ ধাঁরণ করে স্ুুপত্ডিত লেডবীটারের 

করমর্দন ক'রে তার সঙ্গে কথোপকথন করা অনৃত ঘটনা ন! হয়+_-তবে 

মহাভারতের বণিত মুত কুরু-পাঁগুবগণের পুনরাবিভাৰ কাহিনী অবিশ্বাস 

করার কোনও কারণই বর্গান থাকতে পারে না। 

আজ ভারতবর্ষ মামরা কচি এরূপ ঘটন৷ প্রত্যক্ষ করি, তা সত্য । 

বে সকল সাঁধু ও যোগী এই বিষ্যাঁঘ পারদর্শী ছিলেন, তাদের সংখ্যা হয় ত? 
এখন অপেক্ষাকৃত অল্প, অথবা তারা কোলাহলময় নগরের সন্গিধি পরিত্যাগ 

ক'রে নিভৃত নিবাসে দ্িনাতিপাত করেন, সেই কারণে তাদের দর্শন এখন 

সাধারণের পক্ষে সুছ্রলভ। তবে এ কথা স্রনিশ্চিত যে পরলোকতত্ব 

সন্ধে প্রাচীন ভারতের জ্ঞান আজিকাঁর দিনের তুলনায় বিস্তৃততরই ছিল। 

প্রতীচোর স্বনীমধন্ত পণ্ডিতও মুক্তকঠে বলেছেন,_-“বিদেহীর আত্মপ্রকাশ 
ও ছায়ামৃত্তি আদি আবিভাবের প্রসঙ্গ খগ্রেদঃ আবেস্তা, ত্রিপিটক্, 
মহাভাঁরত আদি প্রাচীন গ্রন্থেও দেখা যায়।...প্রাণীন কালে এ সমন্ধে 

মানবের জ্ঞান যে যথেষ্ট ছিল ত! 'অনেকেরই অপরিজ্ঞাত ।৮১ 
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ততায় খণ্ড 
আলোক-চিত্রে বিদেহীর প্রকাশ 

€(9101706 751)000578,0105 ১ 

গওশত্ধন্ম ভ্ান্সি 

বিদেহী আলোক-চিত্র 

এড্মিরাঁল্ আস্বোর্ণ মুর তাঁর একখানি গ্রন্থে নিয়ের ঘটনাটি উল্লেখ 

করেছেন :-_ 

লগুনে এক ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তির দ্নেহটি তীর গ্রাম্য 

জমীদারীর মধ্যে কোন এক স্থানে কবর দেওয়ার জন্ত ট্রেনে ক'রে স্থানীয় 

রেল-ষ্টেসনে, ও সেখান হতে সরাসরি গির্জায় নিয়ে যাওয়া হয়। 

সমাধিস্থ হবার পূর্বে যখন মুতের উদ্দেশে অন্তিম মন্ত্রাদি গির্জায় পাঠ 

হচ্ছিল, তখন তাঁর গ্রামের বাড়ীতে উপস্থিত এক অতিথি ঘটনাক্রমে সেই 

বাড়ীর লাইবেরী-ঘরের একখানি ফটো গ্রাফ তুলেছিলেন। ফটোখানি 

ছাপা হলে দেখা গেল-_ত্র মৃত জমীদাঁর তাঁর জীবিতকালে সেই লাইব্রেরী 

ঘরের যে চেয়ারে সচরাঁচর বস্তেন, সমাধির পূর্ববক্ষণে গৃহীত চিত্রে সেই 
চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁর সজীব মুর্তি উঠেছে ।৯ 

১০ (50077৫ 14007---01110010995 01 009 9৮৮ 96৪৮০০৮৪4, 
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লোকাস্তর 

প্রশ্ন ওঠে,_ অনুপস্থিত মুত-জনের এরূপ চিত্র কি ভাবে সম্ভব হয়? 

সাধারণ আলোকচিত্র বা ফটোগ্রাফ তোলার প্রণালীর সঙ্গে অনেকেরই 

'অল্পবিস্তর পরিচয় "মাছে । কোন মানুষ বা দৃশ্টের ফটে! তোলবার সময় 
তার স্থমুখে একটি ক্যামেরা এমন স্থানে রাঁথা হয় যে, এ ক্যামেরার 

লেন্সের (কীচের) মধ্য দিয়ে সেই বস্তুর একটি আলোকিত চিত্র এ 

ক্যামেরার মধ্যে প্রবেশ করে। ক্যামেরার মধ্যে অন্ধকার-স্থানে 

রাসায়নিক প্রলেপ-যুক্ত কাঁচ (গ্রেট) বা ফিল্ম থাকে। তারই উপর 

গ্রহণীয় বস্তর ছাপ গিষে পড়ে সেখানে আবদ্ধ হয়ে যায়। পরে 

কাগজের গায়ে আলোক সাহায্যে সেটি মুদ্রিত করলেই ছবি স্পষ্ট হয়ে 
ফুটে ওঠে। 

বিদেহী-মাঁনবের ফটো তোলবার প্রণালী কিন্তু সম্পূর্ণ স্বত্ত্র। যেখানে 

ছৰি তোল! হয়, বিদেহীর কোন দৃশ্মান মৃত্তি সেখানে থাকে না.। তবুও 

দেখা যায় যে শোকতপ্ত পিতামাতা বা নিকট আত্মীয় যখন কোন “স্পিরিটু 
ফটোগ্রাফারের” নিকট উপস্থিত হয়ে আপনার ফটো! তুলিয়েছেন, তাঁর 

সেই ছবির এক পাশে কোনও অজ্ঞাত উপায়ে তার পরলোকগত 

প্রিয়জনের মুখের বা সম্পূর্ণ দেহের ছবি উঠে পড়েছে । জাঁবিত মানবের 
দৃষ্টির অগোচরে অবস্থান করেঃ কি উপায়ে মৃত জনের সেই মৃত্থি 

ফটো গ্রাফে ধর! দেয়, তার তথ্য আজও নির্ণীত হয় নি। 
এমনও দেখা যায় যে, বিদেহীর ফটো নেবার জন্ঠ হয় ত” পাঁচটি ক্যামের! 

একই সময়ে একই স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ তাঁর মধ্যে মাত্র একটিতেই 

বিদেহীর ছবি উঠেছে । আবার কখনো! বা সেই পাঁচটি ক্যামেরার 

প্রত্যেকটিতেই বিদ্বেহীর ছবি ওঠে,-_যেন ক্যামেরার লক্ষ্যের মধ্যে কোন 

মৃত্তি সত্যই উপস্থিত ছিল। আবার কখনো বা কাচের প্লেটখানি 
ক্যামেরার বাহিরে তার আধারের (৫811. 51106) মধ্যে থাকা অবস্থায়ও 
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বিদেহীর আলোক-চিত্র 

তাতে বিদেহীর ছবি উঠেছেঃ এমনও হয়। এ বিষয়ে কোন নিয়ম বা 

শৃঙ্খলার সন্ধান পাওয়। যায় না। 

বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ের আলোচনার প্রসঙ্গে বিস্ত ও বিমুঢ় 

হয়েছেন। একজন বলেছেন)_“আমার নিজের অভিজ্ঞতা হ»”তে 

এই মনে হয় যে, সচরাচর বিদেহীর কোন গঠিত দৃশ্যমান মুত্তি সে স্থলে 
থাকে নাঃ কোন একপ্রকার রশ্মি (75) ) কঠিন বস্তু ভেদ ক'রে বিদেহীর 

মুত্তি কাচের (3191০) উপর আপনার প্রতিবিষ্থ মুদ্রিত করে দেয়।”১ আর 
একজন বলেছেন ;_-“বিদেহীর ফটোগ্রাফ রহস্য আরও জটিল হয় যখন 

আমরা লক্ষ্য করি যে এই সব ছবির মধো অধিকাংশই ক্যামেরার লেন্দের মধ্য 

দিয়ে প্রবেশ না ক'রে অন্ত কোন উপায়ে কাচের গায়ে ছাপ দিয়ে যায়।”১ 

বিলাতের ফটোগ্রাফী পত্রিকারত সম্পাদক, ট্রেল্ টেলারের উপস্থিতিতে 

এক “ম্পিরিটু ফটোগ্রাফার” কয়েকথানি ছবি তুলেছিলেন। সেই সব 

চিত্রে এক বা একাধিক অশরীরি ব্যক্তির মুত্তি উঠেছিল। টেলার 

বলেছেন,--“এই সব মূত্তিগুলি অদ্ভুতভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল ; 

কতকগুলি বেশ স্পষ্ট, আবার কতকগুলি লেন্সের সীমার বাহিরে পড়ায় 

(০8৮ ০৫ 1০০5) অস্পষ্ট হয়েছিল। কোন কোন মুত্তির উপর 

আলোকপাত হয়েছে ডানঙ্দিক থেকে, যদ্দিও যে সব জীবিত ব্যক্তি সেইখানে 
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লোকাস্তর 

তখন ছবি ভুলিয়েছেন তাদের ছবিতে আলোক পড়েছে বাম দিক হ'তে। 

কোনও বিদেহীর মৃত্তি প্রেটের অধিকাংশ স্থানটি অধিকার করেছে, কেউ 

বা সামান্ত মাত্র স্কান নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন । কিন্তু সবার চেষে 

আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, এতগুলি অপার্থিব মূত্তি যা ছবিতে উঠেছিল, 

তার একটিও ত ছবি তোলার সময় আমার দৃষ্টিতে পড়ে নি।-*"ছবির 

ভিসাবে এগুলি সুদর্শন হয় নি, তা ঠিক? কিন্ত প্রশ্ন হল এই যে, কেমন 
করে এই মুত্তিগুলি ছবিতে উঠেছিল ?**লেন্স বা আলোকের সঙ্গে এদের 

কি কোন সম্বন্ধ নেই ?%১ 

বিদেহীর ফটোগ্রাফের জন্য গরয়োজন এ বিষয়ে শক্তিশালী একজন 

মিডিয়াম্ঃ সাধারণতঃ তাঁকে “ম্পিরিটু ফটোগ্রাফার” বল! হয়। সকল 

মিভিয়ামের সাহায্যেই বিদেহীর ফটোগ্রাফ পাওয়া যায় না। বুসনেল্, 

ডুগুইড ও পক্রু-সার্কলে”র উইলিয়াম ও মিসেস্ বাক্স টন্ প্রভৃতি এই 

সাফলা অর্জন করেছেন। 

বিলাতের “রয়াল ফটো গ্রাফিক সোসাইটি” পৃথিবীর মধ্যে একজন 

শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফার ডাঃ লিগুসে জন্সন্কে “কু-সার্কেলে” বিদেহীর ফটো 

তোলার ব্যাপারটা পরাক্ষা ক'রে দেখার জন্য ভার দিয়েছিলেন। জন্সন্ 

পুজ্ঘান্তপুজ্খরূপে পরীক্ষা করে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহে হয়ে লিখেছেন যে, 
আমাদের পরলোকগত প্রিয়জন সত্যই আপনার পরিচিত মৃত্তি 

ফটোগ্রাফের প্লেটে মুদ্রিত করে দিতে সক্ষম । ২ 
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জ্ত্রিভভীম্অস অহঞ্ান্ 

ভলেখযোগ্য দৃষ্টান্ত 

মুতজনের আঁলোক-চিত্র (ফটো গ্রাফ ) যে ভ্রান্ত অথব৷ মুর্খ ব্যক্তির 

কল্পনা-সুষ্ট নয়, তা কয়েকটি প্রামাণিক বিবরণ হ'তে সহজেই বোঝা বায । 

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্বব প্রেসিডেন্ট এবাহাম্ লিন্কনের 
পত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর মিডিযাম্ মাম্লারের কাছে নিজের যে ফটো 
তুলিয়েছিলেন, সেই ফটোর এক পাশে তার পরলোকগত স্বামীর চিত্র 
উঠেছিল ।১ 

(২) বৈজ্ঞানিক-প্রবর রাঁসেল ওয়ালেস্ ইংলগ্ড মিডিযাম্ হাড সনের 

কাছে ঝসে তার পরলোকগতা জননীর ছুথাঁনি ফটোগ্রাফ পেয়েছেন । 

তিনি বলেনঃ__-এ কথ! অস্বীকার করা বাঁয় না যে আমার জননীর পার্থিব 

জীবনে বিভিন্ন সময়ের আরুতির সঙ্গে পরিচিত কোন বিদেহীই এই চিত্র 

ছুটি মুদ্রিত করে দিয়েছেন ।২ 

*(৩) জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্রুকৃস্ মিডিয়াম্ বুর্শনেলের কাছে 
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লোকাস্তর 

তাঁর পরলোকগতা পত্বীর ফটোগ্রাফ লাভ করেছেন । এ সম্বন্ধে কুকস 

নিজে বলেছেন*+_আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পরবর্তীকালে পাওয়া 
এই ছবিধাঁনি ত।র জীবিত কালের কোন ছবির মত নয় সত্য, কিন্তু শেষ- 

জীবনে তার রুগ্ন অবস্থার মৃত্তির সঙ্গে এই চিত্রের অসামান্য সাদৃশ্য ।১ 
(৪) বিখ্যাত প্রাণীতত্ববিদ ফিটুজ.সাইমন্ম. লণ্ডনের উপকণ্ঠে মিসেন্ 

ডীন্ নামে এক মিডিয়ামের কাঁছে নিজের যে ফটো তুলিয়াছিলেন, তাতে 

অপর একটি মূত্তি আপনাহ'তে উঠে পড়েছিল। সেই মৃত্তি ফিটজ.সাই 

মন্সের ভগ্নী-_-“নোরাঠর। নোরা তার কয়েক বৎসর পূর্বে আফ্রিকার 
দক্ষিণে? নেটাল প্রদেশে, জলমগ্ন হয়ে দেহত্যাগ করে ।২ 

(€) হিপ উড. নিজে ছিলেন একজন সুদক্ষ ফটোগ্রাফার। বিগত 

মহাধু্ধে ফ্রব্দে তাঁর পুত্রের মৃত্যু ঘটেছিল। তার কিছুকাল পরে পজ্রু- 

সার্কলে” সম্ত্রীক উপস্থিত হয়ে, বিশেষভাবে চিহ্নিত প্লেটে তারা 

আপনাদের যে ফটো তুলিয়াছিলেন, তার সঙ্গে সেই মৃত পুত্রের এত 

স্পষ্ট একখানি ছবি উঠেছিল যে, তীর শিশু পৌত্রও তা সহজেই চিনতে 
পেরেছিল ।৩ 

তবে, সকল সময়েই আমাদের প্রত্যাশিত বিদেহী প্রিয়জন যে 
এরূপভাবে ফটোগ্রাফে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হন, তা নয়। 

(৬) পত্বী-বিয়োগে শোকাতুর এক ইংরাঁজ বিচারপতি মনীষী স্টেড়ের 
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উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত 

মধাস্থতায় মিডিয়াম্ বুর্শনেলের কাছে নিজের ফটে। তুলিয়েছিলেন। মনে 

আশ! ছিল এই, বিদেহী পত্রীর ছবিও লাঁভ করবেন। এই ব্যক্তির কর্ম 

ক্ষেত্র ছিল ভারতবর্ষে । 

পত্বীর মুন্তি স্মরণ ক'রে, তার 'একথানি চিত্র লাভ করবার একান্ত 
প্রার্থনা অন্তরে নিয়ে তিনি নিজের যে ছবি তুলিয়েছিলেন তার সঙ্গে এক 

অতিরিক্ত মুর্তি উঠেছিল সত্য, কিন্ধ সে এক সৌম্যদর্শন ভারতীয়ের । 
বিচারক সেই মুস্তি চিনেছিলেন। দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর সে ব্যক্তি ভারতে 
তার সেবকের কার্যে নিযুক্ত ছিল। এই কর্মেই তার দেহাস্ত হয়। 

জীবনে তার কোন ফটে। তোলা হয় নি।১ 
এই সব ফটো গ্তাফে দেখা যায়, বিদ্বেহী কোন না কোন পরিচ্ছদ অঙ্গে 

ধারণ করেছেন। সে পরিচ্ছদ হয় একখানি শুভ্র উত্তরীয়, না হয় পার্থিব 
জীবনে প্র ব্যক্তির সাধারণ পরিচ্ছদের অনুকৃতি । প্রেসিডেপ্ট, লিন্কনের 
মৃত্যুর পরবর্তীকালের চিত্রে তার পাথিব জীবনের পরিচিত পরিচ্ছদই 

প্রকাশিত হয়েছে। আবার ভিকার টুইডেল্ তাঁর গির্জার মধ্যে নিজের 
ক্যামেরায় যে বিদেহীর ছবি নিত সেই মুস্তির অঙ্গে ছিল ধর্্- 

যাজকের সুদীর্ঘ পরিচ্ছদ । 

বিদ্বেহীর ফটোগ্রাফে সেই ব্যক্তির পাধিব দেহের বিশিষ্টতাও 
প্রকাশমান দেখা যায় ঃ যেমন-_ক্যানাভাবাসী রথ.ভেন্ ম্যাকৃডনান্ড, এক 

সম্পূর্ণ অপরিচিত স্পিরিট ফটোগ্রাফারের কাছে নিজের যে ফটো গ্রাফ, 

তুিয়েছিলেন সেই ছবির মধো এক নারীমুণ্তিরও চিত্র উঠেছিল। 

ফটোগ্রাফার এই অতিরিক্ত মৃত্তিটির হাতের দিকে যখন বিদ্বয়াঝিষ্ট হয়ে 
চেয়ে ছিলেন, ম্যাকৃডনান্ড, দৃষ্টি মাত্রই উল্লাসে চিৎকার ক'রে বলে 

১,:£4/5817)1075---0)1)61)006 906 1১8501000 1)007-৮১28-১99, 
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লোকাস্তর 

উঠেছিলেন ;__-“এই ত আমার না। সত্যই ত তার হাতে ছুটি বৃদ্ধানুষঠ 

ছিল” !১ 

আমাদের দেশেও কথনো কখনো! বিদ্বেহীর ফটো সম্বন্ধে প্রামাণিক 

বিবরণ পাওয়! যাঁয়। শ্রীযুক্ত হবি, ডি, রিশী তীর দ্বিতীয়। পত্বীর সঙ্গে 

যে ফটো তুলিয়েছিলেন, শর পশ্চাতে তাঁর বিদেহী প্রথম! পরীর মুখ 

প্রকাশ হয়েছে । 
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ক্ভতভীম্স জন্াল্স 
“ক্সিন্িট ফটোগ্রাফাল” 

বিদেহীর চিত্র গ্রহণ সম্বন্ধে এই শক্তি “স্পিরিট ফটো গ্রাফার* সচরাচর 

কোনে সাধনায় লাভ করেন না। এ শক্তি দৈবের দাঁন। বিশেষজ্ঞের 

অভিমত এই বে, প্রত্যেক কটোগ্রাফিক্ মিডিয়ামের কাধ্যক্ষেত্রে এক এক 

জন বিদ্দেহী পরিচালকের প্রভাব থাকে, এবং তারাই পরলোক হতে এই 

সব মিডিয়ামের শক্তি ও তার বিকাশ-ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করে দেন । 

ভিন্ন ভিন্ন ফটো গ্রাফিক মিডিয়ামের শক্তির মধ্যে নানারূপ পার্কাও 

দেখা যায়। ডুগুইড, ও ওয়াইলি ফটো গ্রাফ. গ্রহণ করার পূর্বের সে- 

চিত্রে কোনও বিদেহীর আবিতাব হবে কিনা, তার কোন আভাস দিতে 

পারতেন না। কিন্তু বুর্শনেল্ অনেক সময়েই তার চিত্র-গৃহে (58010-তে) 

আগন্তক বিদেহীর উপস্থিতি হুস্ম-দৃষ্টি প্রভাবে দর্শন করতেন । 

বুশনেলের এই অপূর্ব দর্শন-শক্তি সম্বন্ধে এক প্রামাণিক বিবরণ 

স্ৃবিথ্যাত উইলিরাম্ ষ্রেডের বর্ণনায় পাওয়া যায় । 

; ষ্েড বলেছেন, সেদিন যখন বুর্শনেলের চিত্রগৃহে প্রবেশ করলাম, তিনি 
বল্লন-_“আপনার সঙ্গে মার এক জনও এসেছেন দেখছি! কয়দিন 

পূর্বেও উনি এখানে এসেছিলেন। তখন গুর ভীষণ মুক্তি 'আর হাতে বন্দুক 

দেখে আমার ভয় হয়েছিল, তাই সেদিন ওঁকে বিদায় ক'রে দিয়েছিলাম |, 

আমি বল্লাম_্ঁী লৌকটার একটা ফটো ওঠান যায় না?” বু্শনেল্ 
উত্তর দিলেন-_“পাঁব কি না, তা ত বল্তে পারি না।, 

১৬৭ 



লোকাস্তর 

আমার আগ্রন্ে বৃর্শনেল্ মনে মনে সেই অপাথিব ব্যক্তির নাম প্রশ্ন 
করায় সে--পিয়েট, বোথা” এই নামে আত্ম-পরিচয় দিয়েছিল । 

সেই দিনে ছবি তোলবার পর দেখ! গেল __বলিষ্ঠ দর্শন, শ্মশ্র-শোভিত- 

মুখ এক অপরিচিত ব্যক্তি পঁ ছবিতে ধর! দ্নিয়েছে। 
কয়েকদিন পরে আফ্রিকা হতে একটা প্রতিনিধি দল ( 061569607) 

ইংলগ্ডে এসেছিল ; তার মধ্যে ছিলেন_ জেনারেল্ বোথা। মিঃ ওয়ালেস্ ও 

অন্ধ কয়েক জন | মিঃ ওয়ালেস ফটো গ্রাফের এ অপাখিব মূত্তিটিকে দেখে, 

সেতার নিকট আত্মীয,-_প্রিয়েত্রেস জোয়ানেস্ বোথা ( সচরাচর 

“পিয়েট-বোথা+ নামে পরিচিত ) বলে চিন্তে পেরেছিলেন ।১ 

ম্পিরিটু ফটোগ্রাফার কোৌনও আগন্তক বিদেহীর মূর্তি চিত্র-গৃহে 

উপস্থিত আছে দেখতে পেলেও সেই বিদেহীর মূর্তি ফটোগ্রাফে প্রকাশ 

হবে, এ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারেন না। মনে হয়, ফটো গ্রাফে 

আত্মপ্রকাশ শুধু বিদেহীর ইচ্ছা-সাঁপেক্ষ নয়) তাঁর এই ভাবে প্রকাশ 
হবার শক্তির উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। এমন হওয়া অসম্ভব নয় 

যে, ফটোগ্রাফে এই ভাবে আত্মপ্রকাঁশের জন্য বিদ্বেহীর অন্ুধীলন বা সাধনা 

করা প্রয়োজন হয়। ছায়ামূত্তি ও জড়মুন্তিতে বিদেহীর আবির্ভাব এবং 

অটোম্যাটিক্ রাইটিং প্রভৃতি উপায়ে পাথিব মানবের সঙ্গে বাক্যালাপ 

যেমন বিদেহীর পক্ষেও চেষ্ট] ও সাধন! সাপেক্ষ, ফটো গ্রাফে আত্মগ্রকাশও 

সেইরূপ তার সাধনা সাপেক্ষ হওয়াই স্বাভাবিক । 

তঃ 17510116 101, (সত 148 01)61৯--:১68-00, 
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চতর্থ খড-বেদেহীর বাক্যালাপ 
ওম অ্বজ্ল্সি 

চক্র বা “সায়াঙ্স, 
আজও কোন কোন শিক্ষিত ব্ক্তির বিশ্বাস সে বিদেহী মানবের সঙ্গে 

পাথিব মানবের আলাপ পরিচয়ের ব্যাপারটি হয় প্রশ্নকারীর অবচেতন 

মনের প্রতিলিপি, না হয় প্রতারকের কৌশল মাত্র । কিন্তু জগতে সর্ববর 
ধারা বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ »্লে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাদের অভিমত 

অন্তরূপ। 

প্রবীণ পণ্ডিত লজ বলেছেন,_ত্রিংশ বৎসরের অধিক কাল আমি 

বিদেহী-তত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেছি। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়ীত্ব ও 

সতর্কতা অবলম্বন করেই বল্ছি যে, অবস্থা-বিশেষে জীবিত ও মুত মানবের 

মধ্যে বাক্যালাপ সত্যই সম্ভবপর ।১ কি ভাবে এই ব্যাপার সম্ভব হয়, 

সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, মৃত্যু এসে যখন এইদ্দেহকে বিনাশ করে, 

তখন বিদেহীর সহজে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ ব্যাহত হয় বটে, কিন্ধ সময় 
--ন্ত টিটি 2০৯৯০০৯১০০৬০১৯ ৫০১৯৯০০০০৯৪ 
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লোকাস্তর 

সময় বিদেহী কোনও জীবিত ব্যক্তির দেহ-যন্ত্র ব্যবহার ক:রে পৃর্থীবাসীদের 

সঙ্গে বাক্যালাঁপ করেন।১ বিশেষজ্ঞ মায়াসও স্থুম্পষ্ট ভাষাঁয় বলেছেন, 

_ বিদেহী-জন কোনে! জীবিত মাঁনবকে প্রভাবিত ক'রে, তার ক ব্যবহার 

ক”রে কথা বলেন, অথবা তার হাতের লেখনী চালনা ক'রে আপনার 

অস্তিত্ব প্রমাণ করেন ।'.'তাদের বার্তা অতীতের স্থৃতি টেলিপ্যাথী সুত্র 

অণমাদের গোচর হয় ।২ 

একথা কিন্তু সত্য যে পাধিব-জনের সঙ্গে বাক্য-বিনিময় বিদ্দেহীর 

পক্ষেও অন্ুশীলন-সাঁপেক্ষ ; কারণ তাদের অস্তিত্ব সুক্ষ আমাদের অনুভূতি 

স্ুল। ুক্সকে স্কুলের অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রকাশ করবাঁর উপায় না জান্লে 

উভয়ের মিলন ত, সম্ভব হয় না। মাঁকিণ পণ্ডিত হিস্রপ ও. বলেছেন, 

শিশুকে যেমন" ক্রমে ক্রমে মা* “বাবা” বলার প্রক্রিয়াও আয়ত্ব করতে হয়, 

বিদেহীকে৪ তেমনি জীবিত ব্যক্তিদের যন্ত্র আয়ত্ব করবার প্রণালী 

শিক্ষা! করতে হয় ।৩ 

সকল মানবের দেহই এরূপ আয়ত্বের প্রকুষ্ট ক্ষেত্র নয়। দেখা যায়, 

জীবিত মানবের মধ্যে কারও কারও প্রকৃতিতে এমন একটা বিশিষ্টতা 

আছে যে তার! অনায়াসে কোন বিদেহীর দ্বার! প্রভাবিত হন,_ তাদের 
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চক্র বা “সীয়ান্স 

বলে “মিডিয়াম।১ এর! হুক দৃষ্টিতে বিদেভীর দর্শন লাভ করেন, মনের 

তন্ত্রীতে তাদের বার্তার সন্ধান পান, আপনার দেহকে সাময়িকভাবে 

উৎসর্গ ক'রে দেন তাঁদের প্রয়োজনে । ওপারে মিলনের আগ্রহ, এপারে 

আবশ্যকীয় উপাদান (মিডিয়াম) এই উভয়ের সমন্বয়ে স্বর্গে-মর্ত্যে বাক্য 

বিনিময় সম্ভবপর হয় । 

যে প্রণালীতে এইভাবে বাক্যালাপ পরিচালন! কর! হয়, তাঁকে বলে 

“চক্র | (এ বিষয় ইতিপূর্ধেই আলোচিত হয়েছে )২। কোন নিভৃত 
স্থানে, শান্ত মনে, ঈশ্বরাঁপিত চিত্ত হয়ে ধখন দু-চাঁরজন নরনারী বসে 
কোন বিদেহীকে আবাহন করেন-_সহজ কথায় সেই হ'ল চক্র" । অনেক 

সময় সাধারণ ব্যক্তিরা এইভাবে কয়েক দিন বসবার পর তাদের মধ্যে 

কোন একজনের অল্লাধিক মিভিয়ামের শক্তির স্ফকুরণ হতে দেখা যায়। 
বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন কোন মিডিয়াম বেখানে চক্র পরিচালন! করেন, সেখানে 

বিদেহীর পক্ষে আত্মপ্রকাঁশ সহজেই সম্ভব হয়। আমাদের দেশে আজও 

এমন ছু*একটি যথার্থ শক্তিসম্পন্ন মিডিয়ামের কথা আমর] জানি, ধাদের 

শুধু এক মুহুর্ত বসবার অপেক্ষা । 

অপাধিব ব্যক্তি কর্তৃক পাথিব মানবকে আবিষ্ট করার দৃষ্টান্ত অতি 

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রেও ( উপনিষদ্ধে ) দেখ! যাঁয়।৩ 

চক্রে বিদেহীর আবির্ভাব বা আত্মপ্রক1শ--এ কথার অর্থ এই নয় যে, 

বিদেহী সকল চক্রেই কোন দৃশ্তমীন রূপ বা আঁকার নিয়ে উপস্থিত হন | 

স্কাধারণতঃ তিনি থাকেন দৃষ্টির অন্তরালে । কোঁন কোন চক্রে আবিভূতি 

বিদেহী মিডিয়ামের হাতটি অধিকার ক'রে ও মিডিয়ামের মস্তিষ্ককে 

১, ১০৪ পুৃঢ জ্রষটব্য 
২. ১০৭ পৃঃ স্তষ্টব্য ৩. বৃহ উপ--৩।৩।১ 
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লোকাস্তর 

প্রভাবিত ক'রে, তাঁর যা কিছু বক্তব্য তা কাগজে বা গ্লেটে লিখে প্রকাশ 

করেন। এরূপ লেখার নাম হয়েছে-*শ্বৈরলিপি” বা ৪,০৪০ 

1001  মিডিয়ামের হাতে লেখনী দিলে তা আপনা হতেই সচল হয়, 

যেন অপর কোন ব্যক্তি মিডিয়ামের হাঁতকে পরিচালিত ক'রে সেই লেখ 

লিখছেন। এরূপ চক্রে মিডিয়াম কোথাও সচেতন থাকেন, কোথাও ব! 

তন্ত্রাচ্ছন্ন হন। 

কোন কোন চক্রে মিডিয়াম্কে প্রথম হতেই আবিষ্ট (21০3 ১০৪৮০) 

হতে দেখা যায়। তখন তার ক দিয়ে অথব সেই গৃহের কোন এক 

স্থান হতেঃ এমন কি একটা! হাল্ক! চোৌডা (17017) সেখানে থাকলে, 

সেটি ব্যবহার ক'রে, বিদেহী আপনার পাধিব জীবনের পরিচিত স্বরে 

বাক্যালাপ করেন। 

সাধারণ মানব-শক্তির সাধ্যাতীত কোন্ এক এরগী শক্তি বলে কোনো! 

কোনে! মিডিয়াম দিব্যদৃষ্টি-প্রভাবে চক্রকক্ষে বিদেহীর মৃষ্তি পর্যন্ত দেখে 

ণাঁকেন, ও তাদের সঙ্গে সাধারণ ভাবেই বাক্যালাপও করেন। 

চক্রে বিদেহীর আত্মপ্রকাশ কিন্তু কারও ( এমন কি মিডিয়ামেরও ) 

উৎসাহ ব! আকুলতা-সাপেক্ষ নয়।১ আজ যে মিডিয়ামের উপস্থিতিতে 

চক্রের হ্থত্রপাত মাত্র কোন বিদ্দেহীর মাবিভাঁব হল, পরদিন হয়ত শত 

আরাধনাতেও তা আর কোন ক্রমেই সম্ভবপর হ'ল না। অনেক শক্তি- 

শালী মিডিয়ামও এই দুর্তোগপূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন। বিদেহীর 

স্বাধীন ইচ্ছা ও করুণ! ব্যতীত কোন চক্রেই তীর্দের আবিভাব হয় লা। 

'অর্থাৎ আকর্ষণ-শক্তি তখনই কাঁধ্যকরী হয়ঃ যখন তার সঙ্গে প্রত্যাকর্ষণের 

শসা সপ জপ ৮ সত শিট আত পাপা প পাপ পপ শা সপ, ররর ৬ 

১, 119 5005085 01 631)017767)65 0009 1506 81589 091997)0 01) (1)9 111 

01 60৬ 09010), 700))/7207/70---5455691005 ৪০010 [00:০9.-14, 
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চক্র ব! “সীয়ান্স, 

লংযোগ থাকে । প্রবীণ মনস্বী বৈজ্ঞানিক অশ্রুসিক্ত অন্তরের অভিজ্ঞতা 

স্তর বলেছেন,--মরণ-সাগরের এপার ও ওপারের মধ্যে ভাব-বিনিমষ় 

তখনই সম্ভবপর হতে পারে যখন উভয় তীরের অধিবাসীর পরস্পরের মধ্যে 

অনির্বাণ ও আকুল ন্নেহ প্রীতির যোগন্থত্র বর্তমান থাকে ।.. আর যেখানে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন, অথব। নিঃলার্থ কম্ীর উৎসাহ, সেখানেও 

পাঞিব ও বিদেহী মানবের মধ্যে ভাব-বিনিময় সহজ হয় | 

প্রেম, শ্রদ্ধা, স্নেহ, গ্রীতি--একমাত্র এই এশ্বরীক সম্পন্ভিগুলিই দারা 

“বশ্বকে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ বরাথতে সক্ষম । 

,.90)0995 01 0071010700)16550101) 22055 ৮৮150 105 30011890109 109 & 

2011 0570109 966 /0101 11) 71651001780 00 6109 570106 09)007001 01 810001010,.. 

5010170110 171667690 200. 10018910110 ?68্1 60156107160 8711)10167061)27- 

1)001565 1110]) 2 1007)0 91102310119* /,01/6---18৮577)07)0--783, 
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ভ্হিত্ভীস্স অজ্বান্স 

চক্রে্প অনুষ্ঠান 
প্রত্যেক জাতি ও বিভিন্ন ধর্মী মানব পৃজাঁর সময় একাকী বা! সম্মিলিত 

ভাবে উপাসনা! গৃহে প্রবেশ করেন । হিন্দু গঙ্গা-ন্নান শেষে পষ্টবস্ত 

পরিধান ক'রে চন্দন চচ্চিত ললাঁটে খন দেব-গৃহে উপস্থিত হন, তীর 

সর্বান্তঃকরণ আপন! হতেই মগ্ন হয়ে যায় দেবতার পদ্নপ্রান্তে। অপরাপর 

ধন্মীবলম্বীরাঁও তেমনি আপনাপন বিশিষ্ট শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কতি অনুসারে 

কোন না কোন আচার বা অনুষ্ঠান সহকারে আপনার দেবায়তনে 

যাত্রা করেন। এই বাহিক অনুষ্ঠানে আমাদের মন প্রথমতঃ কতকটা 

অন্তমুী হয়, ক্রমে অভ্যাসের প্রগাঁঢ়ত। জন্মীলে অভীষ্ট সম্বন্ধে তম্ময়তা 

লাভের পথ গ্রশস্ত হয় । 

চক্রে বিদেহীর আবাহনও মুখ্যতঃ দেবাচ্চনার অন্গরূপ । এখানেও 

একাগ্রতা লাভের জন্য আমাদের সাধারণতঃ কিছু বাহ্যিক অনুষ্ঠানের 

প্রয়োজন হয়। 

অনুষ্ঠানকারী ভেদে চক্ত প্রধানত: দুই শ্রেণীর-_-পারিবারিক-চক্র 

(71011 580055 বা £006০ ০1016১)১ আর সাধারগ-চক্র 

(95100170510) 01965591015] 086010005 )। পারিবারিক চক্রের 

অনুষ্ঠাতারা কোন এক নির্দিষ্ট পরিবারের পরিজন ও আত্মীয় বন্ধু মাত্র। 

আর যখন মিডিয়ামের শক্তিসম্পন্ধ কোন ব্যক্তি, সাধারণতঃ অর্থের 

বিনিময়ে, জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তির সন্ভোষের জন্ত আপনার 
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চক্রের অনুষ্ঠান 

গৃহে বা কোন সাধারণ স্থানে চক্রের অনুষ্ঠান করেন, সেই চ'ল- সাধারণ 

চক্র। পাশ্চাত্যে এব্প অনেক সাধারণ চক্র-গৃহ আছে; ভারতে তা বিরল । 

পারিবারিক চক্রে কোন বাহিরের মিডিয়াম প্রয়োজন হয় না; 

গৃহস্থেরই কোন পরিজন সাময়িক ভাবে মিডিয়ামের শক্তি লাভ করেন। 

কোন শোঁকতপ্ত অনাতআ্ীয়ের জন্ত অনুঠঠিত হলেও এ চক্র সফল 

হতে দেখা যায়। 

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, _-গৃহস্থের পরিজনের মধ্যে যেমন সাধারণভাবে 
বাক্যালাপ ও হাস্ত পরিহাস হয়, পারিবারিক চক্রেও তাই ।১ 

নিজ গৃহে অনুষ্ঠিত চক্র হুত্রে জানি, এরূপ চক্র কত অনাঁড়ম্বর 
আবেষ্টনের মধ্যে হারানো প্রিয়জনের সম্মিলনীর পৃণ্যস্থলী হয়ে ওঠে। 

এখানে পতির সঙ্গে সতীর, কন্তার সঙ্গে মাতার, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর যেন 

হুর্দিন অদর্শনের পর স্বাভাবিক পুনমিলন । এ মিলনের মধ্যে জড়তার 

লেশ নাই, ভাবের প্রাবলা নাই, বিচ্ছেদের মর্মস্পর্শী ব্যথ! নাই, বিহ্বল 
আকুলতা নাই । আছে অপার আনন্দ, অনন্ত আশ্বাস, পরমেশ্বরে আত্ম- 

নিবেদনের বিমল প্রশান্তি । 

পারিবারিক চক্র সাধারণতঃ লিপি চক্রের রূপ ধারণ করে। লিপি- 

চক্র বল্তে বুঝায়,__যে চক্রে বিদ্দেহী কোন না কোন ভাবে লেখনী 

ব্যবহার ক'রে আপনার বক্তব্য প্রকাশ করেন। ন্বৈরলিপি ( %179028010 

₹10176 ), প্লান্চেট, (131917079৮৩ ), উইজা বোর্ড (০981)8 ০০৪৫), 

বিপি চক্রেরই বিভিন্ন রূপ। 
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লোকাস্তর 

অন্তান্ত চক্রের তুলনায় লিপিচক্র সহজ-সাঁধ্য ও নিরাপদ ।১ অভিজ্ঞ 

ব্যক্তির মতে নির্ভরযোগ্য লিপি-চক্রত মিডিয়ামের শক্তির শ্রেষ্ঠতম 

বিকাশ ক্ষেত্র ।২ 

এই চক্রে বিদেহী সাধারণত: মিডিয়ানের হাত ব্যবহার ক'রে আপনার 

বক্তব্য প্রকাশ করেন। কথখনে। দেখা যায়, চক্রে মিভিযামের হাতে থে 

ভাবায় লেখ! বাহির হয়েছে ( উর্দু বা ফারসী ) তিনি জীবনে সে ভাষা 

শিক্ষাই করেন নি। এমন একটি ঘটনার বিবরণ পাওয়া বায় যেখানে 

মাতৃবক্ষে শুয়ে, মাত্র এক বৎসরের একটি শিশু তাঁর হাতের পেনসিল্ 

মনায়াসে চালন! করে বিদেহীর বার্তী লিখেছে ।১ এসব ক্ষেত্রে লেখক 

যে বিদেহীর প্রতিভূ তার সন্দেহ নাই। 
এমনও দ্রেখা বাঁ যে, পরপারে উত্তীর্ণ হবার পর কোন বিদেহী স্বয়ং 

বাক্যালাপ করবার শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হন্ নি। এই অবস্থায় 

ওপারহতে কোন অপর বিদেহী মধ্যবর্তী ব৷ প্রতিনিধি হয়ে তার বক্তব্য- 

গুলি চক্রে এসে প্রকাশ করেন । এই প্রতিনিধিকে ইংরাজীতে বলে-_ 

'০011001+1 জীবিত ব্যক্তির পক্ষে চক্রে যেমন মিডিয়াম আবশ্যক, অশক্ত 

বিদ্বেহীর পক্ষে 40917001, তেমনি প্রয়োজনীয় |" 
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জ্ডভীন্স অঙ্ছ্যন্সি 
ভাঘাবেশ 

বিদেহীর সঙ্গে পাখিব মানবের বাক্যালাপের অতি বিস্ময়কর প্রণালী 

হ'ল-_ভাবাঁবেশ,বা অনুকুতিঃ ইংরাজীতে যাঁকে বলে-_110107৯01171017 

এই অবস্থায় চক্রে মিডিয়াম প্রথমেই অচেতন বা সন্মোহিত হবার পর, যেন 

কোনও তৃতীয় ব্যক্তি এসে তার দেহ-মন সব কিছু অধিকার করেন। 

তার ফলে মিভিয়ামের কণ্ঠন্বর, হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী ও সময়ে সময়ে তাঁর মুখের 

আকুতি পধ্য্ত সাময়িক ভাবে পরিবন্তিত হয়ে কোন মৃত ব্যক্তির স্বারূপ্য 

লাভ করে। তখন মনে হয়, যেন পরলোক হ'তে নিতান্ত পরিচিত একভন 

সশরীরে সেই চক্রে উপস্থিত হয়ে মিডিয়ামের দেহ ব্যবহার করে, সহিত 

পূর্ণরূপে প্রকাশিত করেছেন ।১ 

(১) এক প্রত্যক্ষদর্শী পরম বিশ্ময়ভরে বলেছেন, আমার জননীর 

জীবনান্তের পূর্বে শেষ কয়দিন তার শয্যার পাশে বসে রাত্রে তার সঙ্গে 

বাক্যালাপ করবার সময়, তিনি যেমন আমার সর্ববাঙ্গে তার হাত ঝুলিয়ে 
দিতেন, মিডিয়ামও এখন ঠিক সেই ভাবেই আমার দেহে হস্তাবমর্ষণ করতে 
আরস্তভ করলেন। জননীর সেই সব বিশিষ্ট ভঙ্গীগুলি ত আমার পক্ষে 

ভ্রম হবার নয়। ই ভাবাবেশ অবস্থায় মিডিয়াম যখন মাতৃদেবীর মত 
১০০ এ জপ পদ শা 
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লোকান্তর 

“ফ্রাঙ্ক, ফ্রাঙ্ক পুত্র আমার!” ব'লে আমায় সম্ভাষণ করলেন, সেই স্বরে 

ও সন্বোধনে আমি বিমোহিত হলাম ।১ 

(২) মনীষী ষ্টেড এরূপ একটি চক্র সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণন! 

করে বলেছেন ;-_ 

সেনাপতি গর্ডনের মৃত্যুর উনবিংশ বৎসর পরে একদিন আমি 

ইউরোপের কোন স্থবিখ্যাত মিডিয়ামের সঙ্গে চক্রে বসেছিলাম । চক্র 

যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন মিভিয়ামকে অধিকার করলেন এক 

বিদেহী (1051116970০ ) ধাঁকে চিনতে আমার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় নি। 

মনে হ'ল ঠিক যেন গর্ডন নিজেই মিভিয়ামের চেয়ারে বসেছেন। তার 
স্বভাবসিদ্ধ ত্রস্ত, স্পষ্ট সরস কথাবার্ত। অনায়াসে চলেছিল। বিংশতি 

বৎসর পূর্বে সাউদাম্টনে তাঁর সঙ্গে আমার যে শেষ কথোপকথন হয়েছিল, 
তার ত্র ধরে তিনি আমায় প্রশ্ন করেছিলেন ।-*'পাঁধিব জীবনে যে 

বিচক্ষণ, তীক্ষ, রাঁজনীতিজ্ঞান ও স্বমতে নির্ভরত। তার বৈশিষ্ট্য ছিল, ঠিক 

সেই ভাবেই এই চক্রে আমাঙ্গের মধ্যে বাক্যালাপ হ'ল ।২ 

(৩) জান্ম্মান্ সুধী ব্যারণ নট্ুসিং তার সহকন্মী ম্যাডাম্ বিশন্ 
ক্রাস্ত এমনি একটি ঘটনা! প্রকাশ করেছেন। | 

স্বামীর মৃত্যুর কিছুর্দিন পরে ম্যাভাম্ বিশন্ ও মিভিয়াম্ ঈভা একত্রে 

ব”সেছিলেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে ঈভার দ্নেহে মশিয়ে বিশনের 

ভাবাবেশ হয়েছিল; তিনি আপনার পরিচিত স্বরে নিজস্ব অঙ্গভঙ্গী 

সহকারে ম্যাডাম বিশনের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন ; মৃত্যুর পূর্ন 
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ভাবাবেশ 

পরীর সঙ্গে যে প্রসঙ্গ হয়েছিল, সেই কথ! উখ'পন করেছিলেন ও 

ম্যাডাম বিশনের প্রশ্নে যে সব উত্তর গিয়েছিলেন তা৷ অন্ঠের অপরিজ্ঞাত ।১ 

“পরলোকের কথা”র রচয়িতা! এক অপূর্ণ্ঘ ভীবাবেশের বর্ণনা ক/রেছেন। 
গ্রন্থকার স্বয়ং এক চক্রে মিডিয়াম হয়েছিলেন, তখন তিনি বালক । সেই 

চক্রে মৃত পিতৃব্যের আধেশ-বশে তিনি জীবিত এক ব্যক্তির ক-সঙ্গীতের 

ঘাঁলে তালে সুনিপুণ ভাবে বা্-যন্ত্রে ( বাঁয়া-তব্লায় ) সঙ্গত করেছিলেন, 

বদিও নিজে তথন এ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ । তার সেই পিতৃব্যই জীবিতকালে 

এ বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। 

গত, অপ পাপ প সাপে াাাসিস পা শশী পেপ্পপ্প্পিপপাস পা পাপা | পপ? শী শীশিশ সপ ০ পপ আপ স সস পপ পাপী আন 
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চ্্ুর্্ম জ্যান্ত 
ভারতীয়পন্ধতিতে আবাহন 

চক্রে বিদেহী মানবকে আঁবাহন করার জন্ত ভারতের বে একটা নিভন্ব 

পদ্ধতি আছে ও তার কার্যকারিতা যে পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ মিডিয়ামের তুলনাঘও 

কোন অংশে কম নয়, এ কথা একাধিক ইউরোপীয় পণ্ডিতও মুস্তকগ্ঠ 

স্বীকার করেছেন । 
সৌভাগ্যব্রমে ভারতের নিজন্ব এই প্রক্রিয়া আজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় 

নি। আজও এ দেশে নগরে ও গ্রামে এমন" গুণী ও সাধুব্যক্তি মাঝে 

মাঝে দেখ! যায়, বার সাহায্যে আমরা কখনো! কখনো পরলোকগত 

প্রিয়জনের দর্শন বা সংবাদ পাই । 

ভারতের সনাতন জীবন-যাত্রার প্রণালী যেমন অনাড়ম্বর, এই সঞ্ক সাধু 

ও গুণীজনের বিদেহী-আবাহন গ্রক্রিয়াও তেমনি বাহুল্য-বজ্জিত | দৃষ্টান্ত- 

স্বরূপ ইতিপূর্বেব ( ২৫৪ পৃষ্ঠায়) জ্যালিকো-বণিত সন্ন্যাসী গোবিন্দ স্বামীর 

চক্রানুষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়েছে । শুধু এই সন্্যাসীর আবাহন-সন্ত্ে 
আকুষ্ট হয়ে সেই চক্রে একাধিক বিদেহী স্থুলদেহে প্রকাশিত হয়েছিলেন । , 

প্রবীণ লেখক মুণণলকাস্তি ঘোষের গ্রন্থে প্রাচীন ভারতীয় প্রণালীতে 

বিদেহীকে আবাহনের একটি অপূর্বব ঘটন! বর্ণিত হয়েছে ; তা সংন্ষেপে 

এই £-- 

এক সন্তান্ত ব্যবহারজীবী ( ঈশান বাবু) উপধু্যপরি প্রিয়জন বিয়োগের 

পর তাদের জন্ত কাতর হয়ে স্থানীয় কোন ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হন। 

ব্রাহ্মণ ঈশানবাঁবুর গৃহে প্রাতে চত্রানুষ্ঠান ক'রে গৃহকর্তীর উপস্থিতিতে 



ভারতীয়ুপদ্ধতিতে আবাহন 

মন্ত্রপাঠ ও ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করার পর, অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রথমে ঈশান 

বাবুর স্বর্গত পিতৃদে, পরে তার পরলোকগত পুত্র ? সর্বশেষে তার 
তিন মৃতা পত্বী একত্রে ছার৷ মৃত্তিতে সেখানে আবিভূতি হন। ঈশান 

বাবু তার এক পত্বীকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। চক্রে একটি বালক 

উপস্থিত ছিল, সে শ্র সময় অচেতন হয়। তার হাতে লেখনী দেওরায় 

প্রশ্নের উত্তর এই বালকের হাত দিয়ে লিখিত হয়েছিল ।১ 

সংসার-ত্যাগী সাধু সন্াসী আজও যে তার নিভৃত আশ্রমে এরূপ 

অনুষ্ঠানে অনায়াসে সাফল্য লাভ করেন তার একটি প্রমাণিক বিবরণ এক 

উচ্চ শিক্ষিত গ্রন্থকার লম্প্রতি প্রকাশ করেছেন । সেই গ্রস্থকারের নিজের 

অন্রোধে ও তার দুইজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে এ চক্রের অনুষ্ঠান হয়েছিল। 

পরম্পর-সংলগ্ন ছুটি গুহার মধ্যে একটিতে সাধুজী ও এই তিন দর্শক 

উপস্থিত ছিলেন। আর দ্বিতীয় গুহায় ছিলেন সাধুজীর সেবক,_সমাধিমগ্ন 

অবস্থায় । সাধু একটি ভজন গান সমাপন করার পরই তার গুহ! একটা 
ধূমময় পদার্থে পূর্ণ হয়েছিল। সেই ধুমায়মান বস্তর মধ্যে প্রকটিত হল 

একট! অপূর্ব জ্যোতি, যার আয়তন বুদ্ধি হতে হতে অল্পক্ষণের মধোই এক 

পূর্ণাবয়ব নরমূর্তির আবির্ভাব হল। প্র মৃত্তি উপস্থিত ব্যক্তিদের অভিবাদন 

করেঃ জীবিত মানবের মতই স্বাভাবিকভাবে তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ 

ক'রে ও অবশেষে তীঙ্দের সম্বন্ধে একটা বিশেষ ভবিষ্তদ্বাণী করে 

অন্তহত হয়েছিল ।২ 

* উন্ুস্ত আকাশের তলে, গৃহের প্রাঙ্গণে, কথনো বা গৃহ-মধ্ো খডিতে 

নানারূপ চিহ্বু রচনা ক'রে, এমন কি গঙ্গাবারি বা বালুকণা মাত্র ইতন্ততঃ 

বিক্ষেপ করে কোন কোন গুণী বিদেহীকে আকর্ষণ করেন । 

১. ম্বণালকাস্তি ঘোষ__-পরলোকের কথ: 

২, অভুলবিহারী গুপ্ত-_মৃত্যুর পরে__-১*১-১*৩ 
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আরও বিম্ময়কর ভাবে কোন কোন ব্যক্তি বিদ্েহীকে আমাদের 

কাছে প্রকাশমান করেন; সেটি ৮ল-_“নখ-দর্পণ” । শোকাতুর বাক্তির 

নিকটে উপস্থিত হয়ে এরূপ গুণী ব্যক্তি কোনও অলৌকিক শক্তি বলে 

বিদেহী জনের মূত্তি তার পরিতাক্ত স্বজনের নখাগ্রে প্রতিফলিত করেন 

ও কখনো কখনো এইভাবে উভয়ের মধ্যে আকারে ইঙ্গিতে সাময়িক 

ভাব-বিনিময় প্রতিষ্ঠ। করেন । 

“ভাব-চুড়ামণি” গ্রন্থে তান্ত্রিক শব-সাধনার প্রক্রিয়ায় বিদেহীকে 

আবাহন করার বিধি বণিত আছে ' সাধারণ লোকের পক্ষে এরূপ 

অনুষ্ঠান কিন্ত নিঃসন্দেহ বিপদসন্কুল। 

অতীতে ও বর্তমানে ইহ-পরলোকের মধ্যে আরও কত বিবিধ উপায়ে 

বোগ-স্ুত্র স্থাপিত হ”য়েছে ও হয়ঃ তার তালিক! প্রস্তত কর! ছুঃসাধ্য । 

এ কথা নিঃসংশয় যে বর্তমান জড়-বিজ্ঞানের যুগে স্পিরিটুয়ালিস্ম্ 
পাথিব মাঁনব ও বিদ্বেহীর মধ্যে প্রকাশ্যে ও সহজে সংযোগ স্থাপন সম্ভব 

কণরেছে। 

এই সহজ মিলনকে কটাক্ষ ক'রে কোন কোন ব্যক্তি এর নাম 

দিয়েছেন__“ভূত-নামানো |” কিন্তু চক্রে ধাদের আবির্ভাব হয় তারা 
অনেক স্থলেই আমাদের নিতান্ত আপনার জন, জড়ের বন্ধন-মুক্ত চৈতন্যময় 

সত্তা; আমরাও প্রত্যেকে ভাবীকালে সাময়িক সেই অস্তিত্বের দিকে 

অগ্রসর হ'য়ে চলেছি। “ভূত” বা “প্রেত? বলে সে অবস্থাকে অবমাননা 

করবার কোন কারণ নাই । 

আর নিলিপগ্তভাবে এ পৃথিবীতে তাদের সাময়িক অভিযান আমাদের 

দৃষ্টির অন্তরালে প্রতিনিয়তই চলে। সকল সংকর্মেই আমর! তাদের 
নিকট হতে প্রেরণা পাই । চক্রে শোকার্তকে সাস্বনা দিতে তাদের 

, এখানে আবির্ভীব তিলমান্র ক্ষতির কারণ হয় না। 
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ভপসংহানন 

পৃথিবীতে মানবের অস্তিত্ব তাঁর এই স্থুল-দেহে । কিন্তু এই জন্ম-মৃত্যু- 

মপক্ষয়-গ্রস্ত শরীরের মধ্যে চির-জাগ্রত হয়ে আছে এক হুক্ম সত্বা। 

জড়-দেহ মধ্যে সেই চেতন পুরুষের অন্ভূতিই মানবকে তার পাখি 
অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ক'রে রেখেছে । তার “অহংবোধঃ যা তার 

অস্থি-মজ্জীয় মিশিয়ে আছেঃ তা সেই জড়-দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্ত-্বরূপের, 

_জড়-দেহের নয়। এই কারণেই কোন কোন মহামানব বলতে 

পেরেছেন,__ 

অহং দেবে নচান্তন্মিন্, ব্রদ্মৈবাহং ন শোকভাক্। 

সচ্চিদানন্দ রূপোহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্ ॥ 

বিরাট পুরুষের অংশভৃত এই মানব কর্মশস্ত্রে কিছু-কাল পরলোকে 
নিবসতি করে, স্থুল-দেহে নয়, হুল্্-দেহে। সেই স্থক্মরূপে অস্তিত্বের 

নানাবিধ প্রমাণ নিত্যই আমাদের গোচর হয়। নানাভাবে এই বিন্েহী- 

ভুনেরা পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করেন। তুষারাচ্ছন্ন রুশিয়ার প্রান্ত দেশ 
হতে মরুময় আফ্রিকার অন্তর্দেশে, প্রাচীন ভারতে, নবীন মাকিনে ফ্রান্স ও 

জান্মানি-_সর্ববর্ই সকল জাতি ও সকল ধনী মাঁনবই সত্যতার আঙ্গি যুগ 
হ'তে আজ পধ্যস্ত বিদেহীর কৌন না কোন-রূপ অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ 

করেছেন। সর্বঙ্গেশেই এরূপ অসংখ্য ঘটন। লিপিবদ্ধ হয়েছে । সংশয়ের 

স্থান নাই, অবকাশও নাই । 

মৃত্যু-সিন্ধুর ওপারে ও ওপারে, বর্তমান ও ভবিষৎ, আগত ও 
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অনাগতের মধ্যে এক অনন্ুভূত কিন্তু অপূর্ধব সমাবেশ ও সংযোগ রঃয়েছে। 

পৃথিবীতে ও পরলোকে বিশ্ব-বিধাতার একই রাজ্যে স্থবিস্তৃত। এখানে 

যাকে হারাই, সে থাকে ওপারে । এখানে সে যেমন আপন ছিল, 

সেখানেও তাই থাকে । আমি যেমন গণনা করি তার সঙ্গে মিলনের দিন, 

(যদি উভয়ের অন্তর একসুত্রে গাথা থাকে ) সেও তেমনিভাবে আমার 

জন্ত প্রতীক্ষা করে,__তাঁতে তাঁর উর্ধগতির অন্তরায় হয় না। আবার 
একদিন উভয়ে মিলিত হঃয়ে, সাথী হঃয়ে ইহলোকে বা! পরলোকে, অথবা 

বিশ্বত্রষ্টার অসীম সাম্রাজ্যের মধ্যে কোন না কোন স্থানে, তারই কোন 

প্রিয় কন্মে নিশ্চয়ই আমর! উতৎ্সগিত হব। আর, কোনও একদিন 

আমাদের সব শুভাগুভ কাজ, সকল দায়ীত্ব হতে মুক্ত হয়ে সর্ধবনিয়ন্তার 

পাদপন্সে নিশ্চিন্ত নির্ভরে সকলেই স্থান লাভ ক'রে কৃতকৃতার্থ হব। এজন্য 

বদি বহু ধুগ যুগান্তরও মৃত্যুনদীর দুই তীরে বনু সহশ্রবার আমাদের 

গতায়াত ক'রে ফিরতে হয়, তবুও একদিন না৷ একদিন প্রত্যেক মানবের 

জীবনে সেই মুহুর্ত উপস্থিত হবে। মানুষও সেই এক প্রচণ্ড লোভের 

বশীভূত হয়ে সকল ছুঃখ-দৈন্য-রোগ-শোক বহন ক'রে একনিষ্ঠ ভাবে, 

কেন্দ্রান্ছগ গ্রহের মত ত্র একই দিকে ছুটে চলেছে ; কদাচিৎ কখনো! 

একটা উদ্ধাপাত হ'লেও তারও সম্পূর্ণ অপক্ষয় হয় না। পতন হতেও 
পুনরুথান হবেই । তাই সাধক তার চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে বলেছেন, 

“মতৎসমো৷ পাতকী নাস্তিঃ পাতন্্রী তৎসমো৷ নহি । 

এবং বুদ্ধ! মহাদেবী যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥৮ 

তার চরণে এই বাঞ্ছিত মিলনের জন্য সাধনার প্রয়োজন । প্রয়োজন-__ 

ধুবতারার মত নিনিমেষ দৃষ্টি মেলে পাখি জীবনকে প্রেমে, শ্নেহে* বিধাতার, 

গ্রিয়কাধ্যে ব্যাপৃত রাখা। 
এ পৃথিবীতে চলার পথ বড় বন্ধুর। স্বার্থ ও প্রলোভন সতত 
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উপসংহার 

আমাদের নিম়াভিমুখে আকর্ষণ করে, আর ওপারে “গুরু” বারম্বার 

উচ্চমার্গে প্রত্যাকর্ষণ করেন। কখনো! আমর! বিপথে চলি, কখনো বা 

সেই কণ্টকবন হ'তে ক্ষত-বিক্ষত চরণেঃ_যেন কার রক্ষা-বাহুর আশ্রয়ে 

সরলোন্নত মার্গে অগ্রসর হবার জন্ত সচেষ্ট হই | জীবন-বীণাঁয় স্থুর সব সময 

ঠিক মত ঝঞ্কার দেয় না। বাঁর বার যত্বে বাঁধা তন্ত্র টুটে যাঁয়। তাই 

আমাদের নিত্য কর্তব্য, আত্মস্থ হ»য়ে বিশ্বরাঁগকে শ্বাসে-প্রশ্বাসে স্মরণ 

করে তার কাছে মাতৃ-অস্কস্থিত শিশুর মত অনন্ত নির্ভরতার সঙ্গে শরণ 

লওয়াঃ আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মতই পরিপূর্ণ চিত্তে প্রার্থনা কর! £-_ 

“মাঝে মাঝে গানে মোর সুর আসে, হে গুণী 

তোমারে চিনায়। 

বেধে দিও নিজ হাঁতে সেই নিত্য স্থরের ফান্তুনী 

আমার বীণায়। 

গা সং নং সং 

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমায় গানের 

স্থরের ভঙ্গীতে, 

মুক্তির সঙ্গম-তীর্থে পাৰ আমি আমারি প্রাণের 

আপন সঙ্গীতে । 

সং ক ও গং 

সেদিন আমার মুক্তি হবে, হে চির-বাঞ্চিত 

তোমার লীলায় মোর লীলা, 

বেদিন তোমার সঙ্গে গীত-রঙ্গে তালে তালে মিল! 
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জন়্ান্তর 

জন্মান্তর-রহস্ত প্রকৃতপক্ষে এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্ত 

মৃত্যু, পরলোক ও জন্মান্তর-_-এই তিনের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। 
তাই গ্রন্থশেষে জম্মান্তর-তত্ব সম্বন্ধে অল্প কিছু আলোচনা বাছনীয় । 

ইতিপূর্ব্রে গ্রন্থের একস্থানে ( ৩৪ পৃষ্ঠায় ) হিন্দুর প্রচারিত জন্মান্তর 

তত্বের উল্লেখ মাত্র করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা আবশ্যক ঘে 

জন্মান্তরবাদ শুধু হিন্দুদেরই মতবাদ নয়। অতীতে জগতের সব সভ্যজাতিই 
জন্মান্তর-বিশ্বাসী ছিল। এতিহাসিক যুগের প্রথম হতেই অধিকাংশ 

মানবের এই মতে অথণ্ড আস্থা ।১ প্রাচীন মিশরীয় গ্রীক, ইহুদি প্রভৃতি 

জাতির মধ্যেও এই ভাবধারার অন্তিত্ব ছিল।২ আজও তিব্বতের লামা 

নির্বাচনে এই মতে জীবন্ত নির্ভর দেখা যায়। ইউরোপে একদিন 
গীথাগোরাস্, প্লেটে প্রভীতিঃ এবং পরবর্তীকালে গ্যেটে ও সয়েডেন্বর্গ হ'তে 
সপেন্হয়্ পর্য্যন্ত এই মতের পরিপোঁষকতা করেছেন । 

এ কথ। অবশ্য বলা যায় না যে সর্বকালে ও সর্বদেশে জন্মান্তর সঘন্ধে 

যে ভাবধারা প্রচলিত ছিল, তা সম্পূর্ণ-ই হিন্দু মতবাদের অনুরূপ ৷ মুলকথা 
কিন্তু সকলেরই এই যে, মানব তাঁর মৃত্যুর অল্লাধিক পরে নব-লব্ধ দেহে 

আবার এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে। হিন্দুরা আরও বলেন যে এই 
০০ 
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পরিশিষ্ট 

জন্ম-মৃত্যু চক্রে জীবের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব হয় যতদিন না বহ্গজ্ঞান 
সঞ্চয় ক'রে সে একদিন মোঁক্ষের অধিকারী হয়। তমেব বিদিত্বাতি 
মৃত্যুমেতি, নান্তঃ পন্থা বিছ্যতেহয়নায় ( শ্বেত, উপ,_-৩/৮) 

শান্ত্র পাপী ও পুণ্যকম্ী উভয়েরই জন্মান্তর নির্দেশ করেছেন । 
উপনিষদে আছে,__যাঁর! অবিবেকী, মোহযুগ্ধ ও বিষয়াসক্ত তাঁর পুনঃ 

পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়। ( কঠ, উপ,_-২।৬) আর যিনি সুকর্মকূৎ 
তারও প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা । শ্রুতিই বলেছেন, ইষ্টকর্দ্মকারী স্বর্গলৌকে 
তার কৃতকম্মের ফলভোগ শেষ হবার পর পুনরায় কর্ম করবার জন্য 

ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করেন ।--( বৃহ, উপঃ-__ 8181৬) 

জীবের কর্ম কিন্ত পরলোকে নিঃশেষে ভোগ হয় না,_-এই হল দর্শন- 

শাস্ত্রের মত। ব্রন্গন্তত্রে আছে,_্যাহারা ইহলোকে ইষ্টকন্মাদি দ্বার! 
দেহান্তে চন্দ্রলোৌকে যায়ঃ তাহার! সে স্থানে নিরন্তর আপন আপন কর্মের 

অনুরূপ সুখ সম্ভোগ করে। ভোগবশে সেই পুণ্য ক্রমে ক্ষয় হয়। পুণ্য 

ক্ষয় হইলে মে আব সে স্থানে থাকিতে পারে না। কিছু শেষ থাকিতে 

থাকিতেই তাহার! পুনর্ববার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে ।*--যেমন দ্বতভাগ্ড 

রিক্ত হইলেও । তম্মধ্যস্থিত ঘ্বৃত নিষ্ষাশিত হইলেও ) তাহ! নিঃশেষিত রূপে 
হয় না, কোন কিছু শেষ ভাণ্ডাশ্রিত হইয়া থাকে, তেমনি কর্ম সকল ভোগ 

দ্বার ক্ষয়িত হইলেও, নিঃশেষিত রূপে ক্ষয়প্রীপ্ত হয় না। কিছু নাকিছু 
অবশেষ থাকে | (ব্রন্গস্ত্র--৩।১।৮, ভাঁমতী টীকাঁর ব্যাখ্যা )। এই 

ক্ষয়প্রাপ্ত অবশিষ্ট ( অর্থাৎ প্রাক্তন ) কর্মমফলের বশেই নবজল্মে জীবের উচ্চ 

নীচ আদি যোনি ও অবৃষ্ট লাভ হয়। খষি পতঙঞ্জলি বলেছেন__পাপপুণ্য 

ধর্মীধর্ম থাকিলেই তার ফলস্বরূপ জাতি, জন্ম,মরণঃ জীবন ও ভোগ হইবেই 
হইবে। ( পাতগ্জল দর্শন, সাধন ঞ্রাদ-_১৩) 

মহষি বাদরায়ণের মত এই যে, মৃত্যুর প্র জীবের পরলোকবাস 
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লোকাম্তুর 

স্থদীর্ঘকাঁল স্থায়ী হয় নাঃ গ্রত্যাবর্তনকারী জীব অল্লকাঁল ব্যবধানেই 

পরলোক ত্যাঁগ ক'রে পৃথিবীতে উপস্থিত হন | (ব্রন্বস্ত্র_৩।১।২৩ ) ১ 
স্ষ্টিকর্তা সকল জীবেরই পিতা । তবে তার রাজ্যে-_এই পৃথিবীতে 

__-জীবের সঙ্গে জীবের, মানবের সঙ্গে দানবের সৌভাগ্য; ছুর্ভাগ্যের এত 
তারতম্য কেন? | 

এ প্রশ্নের উত্তরে বেদান্ত-দর্শন ধলেছেন-_ মেঘ যেমন যব প্রভৃতি শস্য 

উত্পত্তির প্রধান কারণ, আর দাজের শক্তি যেমন সে সকলের বৈষম্যের 

( ছোট-বড়» ভাল-মন্দ প্রভৃতির ) অসাধারণ কারণ তেমনি ঈশ্বরও দেব 

গানব আদির হৃষ্টির সাধারণ কারণ, 'আর মাপনার পাথিব শুভাশুভ কর্মই 

জীবমধ্যে বৈষম্যের কারণ । ( বরন্মস্বত্র--২।১।৩৪ )। 

হিন্দুশান্ত্র মতে, প্রত্যেক মানবই বে পুনজ্জম্মকালে আবার অবশ্য 

নর-দেহ লাভ করবেনঃ তা! নয়। অতীত পাঁখিব-জীবনের কন্ম অনুসারে 

অপর দ্েহেও তার জন্ম সম্ভব | দৃষ্টান্ত ব্বরূপ মন বলেছেন,_-শারীরিক 
কর্মদোষের ( অর্থাৎ অবৈধ হিংসাঃ পরদার সেবা, অদভ ধন গ্রহছণাদির ) 

আধিক্যে মানব পরজন্মে স্থাবরত্ব পায়? বাচিক কন্দমদোষের ( অর্থাৎ 

মিথ্যা ও পরুষ বাক্যার্দির ) আধিক্যে পক্ষী বা পণ্ড জন্ম ; আর মানস 

কর্মন্দোষের (অর্থাৎ অনিষ্ট চিন্তা ও নাস্তিক্য প্রভৃতির ) আধিক্যে সে 

চগ্ডাল যোনি লাভ করে। ( মন্--১২।৯) 

এ কথা সত্য যে বর্তমান দিনে পাশ্চাত্যে জনসাধারণের চিন্তার ধার! 

জন্মান্তর-বিরোধী । খৃষ্টধন্মও সাধারণতঃ পুনর্জন্মবানদ্ধের পরিপন্থী । কিন্তু 
প্রতীচ্যের অনেক স্বনামধন্য থুষ্টান বৈজ্ঞানিক ও স্ুুধীও জন্মান্তর-তত্বকে 

আংশিক বা সম্পূর্ণ ভাখে স্বীকার করতে কুগ্ঠা বোধ করেন নি। 

১ (শ্রাদ্ধকালে হিন্দুরা সাধারণতঃ উদ্ধষ্তন তিন পুরুষকে পিগুদান করেন। 
পর়লোকে পিভৃগণের নাতিদীর্ঘ অবস্থিতিই কি তার কারণ?) 
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পরিশিষ্ট 

প্রবীণ বৈজ্ঞানিক হাক্সলী বলেছেন,-_-অগভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি ভিন্ন 

আর কেহই জন্মান্তরবাদকে একটা অসম্ভব ব্যাপার ঝলে পরিহার করবেন 

না।...এ তত্ব সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ।১ 

পণ্ডিত প্রবর লজ. বলেছেন+_-যে ব্যক্তিকে একবার দেহ ধারণ ক”রে 

এই পৃথিবীতে প্রকাশমান দেখেছি, ঠিক সেই মানুষই যে নৃতন দেহে 
পরবস্তী কালে আবার এসে উপস্থিত হবেন, এমন ধারণা করা হয়ত 

ভ্রম। সাধারণতঃ এরূপ হবার সম্ভাবনা কম, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে 

তা হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে এমন ঘটনা! হয় যে প্র জীবাত্মার 

কোন এক বিভিন্ন অংশ নব-দেহ ধারণ ক'রে পৃথিবীতে আগমন 
করেন, এবং তখন সেই পূর্ববদেহধারী ব্যক্তির সঙ্গে তার সৌসাদৃগ্ঠ 
থাকে ।২ 

ফরাসী বৈজ্ঞানিক ফ্রামেরিয়ান অকুন্টিত ভাবে বলেছেন-_-জল্সাস্তরই 

সাধারণ নিয়ম ঝলে মনে হয়।৩ 

আর এক বিজ্ঞানাচার্ধ্য (707 [,0699185/9]1 )৪ 'মুক্তকণ্ঠে 

বলেছেন, আমি নিঃসংশয় যে ইতিপূর্বে বহুবার নরদেহ ধারণ কঃরে 
পৃথিবীতে আমি জন্মলাভ করেছি; লক্ষ লক্ষ বৎসর এইভাবে 
অতিবাহিত হয়েছে । ভবিষ্যতেও আবার এইরূপ গতায়াতের জন্য আমি 
উন্মুখ, কারণ এ জগতের সকল অভিজ্ঞতা অর্জন করাই আমার সাধন! । 

কোনও একদিন তার চরম লক্ষ্য পরম ধামে উত্তীর্ণ হয়ে বিধাতার 

পা্দপদ্মে লীন হুনার অনিবাধ্য আকাঙ্ষায় উর্ধগতির পথে মানব জঙ্ম- 
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লোকাস্তর 

জন্মাস্তরব্যাপী সাধনা ক'রে চলেছে । জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান যেদিন 

আমাদের সঞ্চয় হবে, অখিল ব্রহ্ধাগুপতিকে যেদিন ধ্যানে, জ্ঞানে, কর্মে 

সর্বত্র ও সর্বজীবে-_প্রকীশমাঁন দর্শন করব, সেদিন এই জনন-মরণ-চক্রে 

আমাদের ঘৃর্ণী-খেলার?অবসান । 

সর্ববজীবে সর্ববসংস্থে বৃহস্তে 

অন্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচ্রে | 

পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মতা 

জুষ্টং স্তত ক্তেনামৃতত্বমেতি ॥ শ্বেত, উপ,--১/৬ 

্রহ্ধই সর্বজীবের জীবন । তিনিই সকল জীবের বিলয়স্থান। অজ্ঞ জীব 

আপনাকে ও আপনার প্রেরয়িতাকে পৃথকৃরূপ বোধ করে। এই কারখে 

তার পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মচক্রে গতায়াত। নিত্য-জ্ঞান লাভে যখন জীব ও ব্রঙ্গে 

অভেদজ্ঞান সে সঞ্চয় করে, তখনই তার মুক্তি বা মোক্ষ। 

ও ত্রঙ্গা্পণমন্ত ॥ 

গ্রকাশক ও মুদ্রাকর-্রীগ্গোবিন্দপদ ভট্টাচাধ্য, ভারতবর্ষ প্রি টং ওয়ার্কস্ 

২*৩/১।১, কর্ণওয়ালিস্ স্্ীট, কলিকাত 
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দশজন (নাটক) 
শ্রত্ভামল্সী মিজ্র শ্রলীভ-_সুক্দ্য ৯. 

'দেউল" প্রাচীন ও নবীন সকলেরই সমাদর পাইয়াছে ! 

অভিমত 2 
১। প্রাচীন ভারতের শিল্পাধনার ধার! লেখিকা এই নাটকথানির 

ভিতর দিয়! গ্রকাঁশ করিয়াছেন । : লেখিকা যে কয়টি চরিত্রের প্রাণদান 
করিয়াছেন তাহ! অসার্থক হয় নাই।'..গানগুলির মধ্যে যথেষ্ট কবিত্ব 

শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। --শ্রন্বাস্নী 
২। .*প্রতি অন্কে ও গর্ভাঙ্কে আমরা দেখতে পাই প্রাচীন ভারতের 

গৌরবময় অতীতের অতিরষ্রিত ছবি বা কবির কল্পনাকে নাড়! দিয়ে 
তার অন্তরের অন্তস্থলে একটা গভীর সাড়া জাগিয়ে তুলেছে ।'".ভাষার 
রশ্্্য ভাবের মাধুর্য এবং ব্যঞ্জনার সৌষ্ঠৰ একান্ত উপভোগ্য । অসঙ্কোচে 
উচ্চাঙ্গের নাট্যকাব্য বল! যেতে পারে । গানগুলি অনবদ্য । 

_ ্বতক্ষউত্রী। ( শ্রীনরেন্্র দেব) 
৩। নাটকখানির মধ্য নিয়া অতীত ভারতের শিল্পীদের নিষ্ঠ। ও 

আগ্রহের ঘষে রূপ পাইলাম তাহা সত্যই মনকে মুগ্ধ করে। আমরা 

নাটকখানি পড়িয়! সত্যই খুশী হইয়াছি। এই নাটকের সমাদর দেখিলে 
আমরা স্থথী হইব। --তম্ণ 

৪ .*.' প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির যে রূপ তিনি মনশ্চক্ষে 
দেখিয়াছেন, এই নাটকের মধ্য দিয়া তাহাঁকেই জীবন্ত করিয়া তুলিতে 
েষ্টা করিয়াছেন । এই চেষ্টায় তিনি যে বহুল পরিমাণে সফলকাম 
হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই 1:-'লেখিকার শক্তি আছে। 

_আন্মম্াভ্কাল্স সভ্রিক্। 
৫ | দৃশ্যপট, কথোপকথন ও গানগুলি হৃদয়গ্রাহী। বাঙলার 

1ট্যসাহিত্য ইহার দ্বারা সমৃদ্ধ হইবে | __বত্ষজ্পল্্ী 
৬। হিন্দু-সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তির দিক্ দিয়া ইহাতে দেখিবার 

ও দেখিয়! তৃপ্তি লাভ করিবার অনেক বিষয় আছে । ভাষার সরলতা ও 
মধুরতার সহিত কবিত্বশক্তির সভ্ভাবব্যঞ্জক ষমাবেশ। 

_উ্রীশ্রুসত্থনা্ ভক্ভু্প 



[২] 

৭। বর্ণন! ভঙ্গীর বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। নাট্যকাব্য হিসাবে «“দেউল 
ধিনি পড়িবেন তিনি' লেখিকাকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন 
না। --ভ 

৮। নাটকথানি অতি চমৎকার হইয়াছে। এমন সুন্দর রসসমৃদ্ধ 
ভাষা আমি আজ-কালকার কোন পুস্তকে বড় দ্বেখি নং । নাট্যবস্তর 
পরিকল্পনায় অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়া! সুখী হইয়াছি। আপনার লেখনী 
জয়যুক্ত হউক । ভশ্রীক্াত্িদ্লস্ন ক্লান্স 

৯। 1015 211 0১6 07015 46118190100 551 21100195965 17 

01715109001 006 ১80 ০01 001 21)015100 %/150010) 100041775 8170 
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১০। রাজকবি প্রভাকর ও কবিজায়৷ চন্দ্রিকার চরিত্র সত্যই বাংলা 
সাহিত্যে অপরূপ স্থাষ্টি। নাটকথানি পড়িতে পড়িতে মন ধুলি শ্লান 
ংসারের হিংসাদ্েষ ব্যথ৷ দ্ন্দকে অতিক্রম করিয়া! এমন একটা রসলোকে 

উত্তীর্ণ হয় যেখানে ভক্ত ও ভগবানে সাক্ষাৎকার ঘটে। 
_ ভীসক্ষলীক্ষাভ্ কষাম্ণ 

১১। €দেউল” উচ্চস্তরের শিল্প ।-..চন্দ্রাদেবী ও রাজকবি বঙ্গসাহিত্যে 
অপূর্ব সৃষ্টি ।-.'ভাবুক হৃদয়ের রঙ্গমঞ্চে এ শিল্প সনম্মানে স্থান পাবে। 

_ শ্রী্শৈজ্ন্বালা ্বোন্জ্কান্া 
১২। "**ভাবনার আন্তরিকত! ও ভাষার শ্বচ্ছ নির্মল প্রবাহ, উচ্চ 

আদর্শ ও সুম্পপ অঙ্গভূতি-_-এই সকল গুণে রচনাটি একটু বৈশিষ্ট্য অর্জন 
করিয়াছে। শ্ীতমাত্হিত্তকশীক্ুন সন্ভুনদ্ণনল 

প্রচ্ছদপট লেখিকার ন্বহস্তাস্থিত। 

শ্রাণ্ডিস্হান্ম ৪ 

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সনম 
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ সীট, কলিকাতা 
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